
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
 
 
 

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FAKULTA PODNIKATELSKÁ 

ÚSTAV FINANCÍ 

 
FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT  
INSTITUTE OF FINANCES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ZHODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI 

INVESTICE VE STOECKLIN SPOL. S. R. O.  
 
INVESTMENT PROJECT EFFECTIVENESS - STOECKLIN SPOL. S. R. O. 
 
 
 
 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 
MASTER'S THESIS 
 
 

 

AUTOR PRÁCE Bc. EVA NOVÁKOVÁ 
 
AUTHOR 

 

VEDOUCÍ PRÁCE doc. Ing. MAREK ZINECKER, Ph.D. 
 
SUPERVISOR 

 
 
 
 
BRNO 2015 



 

 

 

 

 

 

Vysoké učení technické v Brně Akademický rok: 2014/2015 

Fakulta podnikatelská Ústav financí 
 
 

 

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Nováková Eva, Bc. 
 

Účetnictví a finanční řízení podniku (6208T117) 
 

 

Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách, Studijním a 
zkušebním řádem VUT v Brně a Směrnicí děkana pro realizaci bakalářských a 
magisterských studijních programů zadává diplomovou práci s názvem: 

 

Zhodnocení ekonomické efektivnosti investice ve Stoecklin spol. s r. o. 
 

v anglickém jazyce: 
 

Investment Project Effectiveness - Stoecklin spol. s r. o. 
 

 

Pokyny pro vypracování: 
 
Úvod 
Cíle práce, metody a postupy zpracování 
Teoretická východiska práce 
Analýza současného stavu 
Vlastní návrhy řešení 
Závěr 
Seznam použité literatury 
Příloha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podle § 60 zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) v platném znění, je tato práce "Školním dílem". 

Využití této práce se řídí právním režimem autorského zákona. Citace povoluje Fakulta podnikatelská 

Vysokého učení technického v Brně. 



 

 

 

 

 

 

Seznam odborné literatury: 
 
FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Investiční rozhodování a řízení projektů: jak 
připravovat, financovat a hodnotit projekty, řídit jejich riziko a vytvářet portfolio 
projektů. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3293-0.  
PARRINO, Robert. Fundamentals of corporate finance. Hoboken: John Wiley, 
2009, ISBN 978-0-471-27056-0.  
SYNEK, Miloslav a Eva KISLINGEROVÁ. Podniková ekonomika. 5., přeprac. a 
dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-336-3.  
SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. 4., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 
2007. ISBN 978-80-247-1992-4.  
VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. přeprac. 
vyd. Praha: Ekopress, 2005. ISBN 80-869-2901-9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. 

 
Termín odevzdání diplomové práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2014/2015. 

 

L.S. 
 
 

 

_______________________________ _______________________________ 

prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. 

Ředitel ústavu Děkan fakulty 

  
 
 
 

V Brně, dne 1. 12 .2014 



4 

 

ABSTRAKT 

Cílem diplomové práce je pomocí určených metod zhodnotit ekonomickou efektivnost 

konkrétní podnikové investice. V praktické části bude představena vybraná společnost, 

podrobněji se rozebere její minulost  

i současnost.  Dále bude provedena finanční a strategická analýza, analýzu vnějšího 

okolí SLEPTE a analýza pěti konkurenčních sil podle Portera. Z těchto analýz bude 

sestavena SWOT analýza. V návrzích bude zmíněn investiční záměr společnosti, 

podrobněji popsány jeho vlastnosti a důvody rozhodnutí společnosti pro jeho realizaci. 

Součástí návrhové části diplomové práce jsou výpočty čisté současné hodnoty, indexu 

ziskovosti, doby návratnosti a vnitřního výnosového procenta.  

 

ABSTRACT 

The aim of the thesis is using methods intended to detect and analyse the economic 

efficiency of investment which the company plans to implement. In the practical part I 

will introduce selected company where I will focus more to the evaluation of the past 

and present. I will formulate the financial and strategic analysis, analysis of the external 

environment SLEPTE and the five forces analysis by Porter. All these analysis will 

provide data for SWOT analysis completion. In proposals, I will mention the investment 

plan of the company, describe in detail the characteristics and reasons for the company's 

decision to implement it. I will calculate the net present value using the discounted 

capital expenditure and receipts, then further profitability index, payback period and 

internal rate of return will be calculated. 
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ÚVOD  

Hodnocení efektivnosti investic je pro podniky významným tématem. Hlavním úkolem 

investic je vytvoření určitého spojení mezi přítomnou a budoucí situací podniku. 

Investiční rozhodování patří mezi nejdůležitější a zároveň nejobtížnější činnosti. 

Zabývají se jimi obvykle vlastníci a management podniku. V tržní ekonomice je 

důležité kritérium úspěšnosti každé činnosti její ekonomická efektivnost. Pouze 

korektní rozhodnutí, která jsou založena na správně zjištěných informacích, usnadní 

zdravý vývoj a dynamický růst společnosti v konkurenčním prostředí.  

Hlavním úkolem investičního rozhodování je analyzovat všechny ekonomické efekty  

a další vlivy, které by konkrétní investice svojí realizací způsobila a přinesla. Důležitým 

ukazatelem pro podnik je celkový přínos z realizace investice. Díky těmto informacím  

a faktům, získaným pomoci různých analýz, lze odpovědně rozhodnout o přijetí nebo 

nepřijetí investice.  

Hlavním důvodem, proč jsem se začala zabývat tématem investičního a finančního 

rozhodování, byla skutečnost, že se firma Stoecklin spol. s r. o. se začala rozvíjet  

a zajímat o výstavbu nové výrobní haly. Výrobní hala, kterou má vybraná společnost 

v plánu stavět, svou kapitálovou náročností, ekonomickou životností a dalšími 

vlastnostmi splňuje znaky investičního projektu. Dalším důvodem je, že toto téma  

je široce uplatnitelné a žádané v praxi, a proto jsem se rozhodla ho využít a zpracovat  

v diplomové práci.  

Cílem diplomové práce je pomocí určených metod zhodnotit ekonomickou efektivnost 

investice, kterou daná společnost plánuje realizovat.  

V praktické části představím vybranou společnost, podrobněji se budu věnovat její 

minulosti i současnosti. Provedu finanční a strategickou analýzu, analýzu SLEPTE 

a analýzu pěti konkurenčních sil podle Portera. Z těchto analýz dále sestavím SWOT 

analýzu. 

Dále se zaměřím na investiční projekt, kde budu zjišťovat důvod výstavby nové výrobní 

haly H4, kapitálové výdaje na její výstavbu a návratnost peněžních příjmů společnosti.  

Důležitou informací je, že firma Stoecklin spol. s r. o. je dceřiná společnost. Vlastníkem 

je mateřská společnost sídlící ve Švýcarsku, která má dceřinou společnost ve 

stoprocentním držení. Mateřská společnost dceřinou dotuje ve svůj prospěch.  
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Hlavním rozhodujícím úkolem je vybrat takové metody, díky kterým by hodnocení 

v rámci hlavního cíle bylo co nejpřesnější a nejobjektivnější vzhledem k dlouhodobým 

cílům a investiční strategii společnosti. 



15 

 

VYMEZENÍ CÍLE PRÁCE, POSTUP ŘEŠENÍ 

Cílem této diplomové práce je zhodnocení ekonomické efektivnosti investice, kterou je 

výstavba výrobní haly H4 ve společnosti Stoecklin spol. s r. o. 

Dosažení hlavního cíle diplomové práce podporují následující cíle dílčí: 

o zpracování teoretického rámce z oblasti investičního rozhodování, 

o analýza vybraného podniku na základě relevantních metod (SLEPTE, Porter, 

finanční analýza, SWOT analýza),  

o zpracování plánu kapitálových výdajů a peněžních příjmů v souvislosti 

s uvažovanou investicí, 

o aplikace metod hodnocení efektivnosti investic, 

o formulování doporučení ve vztahu k realizaci uvažované investice. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Velkou roli zde hrají základní otázky, které by si měl každý finanční manažer 

zodpovědět. Hlavní otázka zní: „Kolik investovat a do jakých aktiv?“. Předmětem 

investičního rozhodování je rozhodování o tom, kolik, do čeho, kdy, kde a jak 

investovat. Další hlavní otázkou je: „Jak opatřit potřebné prostředky na financování 

investic?“. Odpověď lze získat pomoci finančního rozhodování, které se dále promítá 

do finančního plánování (16).  

Jedním z hlavních úkolů vedoucích pracovníků je rozhodování. Není to jediný pracovní 

úkol, jak se dá soudit z teorie podnikového učení orientovaného na rozhodování 

rozšířeného zejména v německy hovořících zemích, nebo podle textů Herberta Simona 

z USA. Manažeři řeší mnoho dalších úkolů, které mají s rozhodováním společného 

velmi málo nebo dokonce vůbec nic. Rozhodování je však přece jen typický úkol 

vedení (11).  

Všichni manažeři se velice intenzivně potýkají s tématem rozhodování, kvůli jeho 

důležitosti trénují, učí se metody rozhodování a věnují tomuto úkolu větší pozornost. 

Kvalitu rozhodování velmi negativně ovlivňují omyly, nedorozumění a chyby (11).  

Finanční rozhodování je důležitý pojem, a jeho vysvětlení je zde nezbytné. Představuje 

proces, při kterém je hlavním úkolem výběr optimální varianty získávání peněz  

a kapitálu a jejich užití z hlediska základních finančních cílů podnikání. Finanční 

rozhodování se rozlišuje na dlouhodobé a krátkodobé. Dlouhodobé rozhodování je také 

nazýváno finanční strategické rozhodování a jedná se převážně o rozhodování o celkové 

výši potřebného kapitálu, o struktuře podnikového kapitálu v návaznosti na strukturu 

podnikového majetku, rozhodování o užití podnikového kapitálu a o rozdělení zisku. 

Krátkodobé finanční rozhodování se zaměřuje hlavně na rozhodování o velikosti  

a struktuře jednotlivých složek oběžného majetku a o optimální formě krátkodobého 

kapitálu (16).  

Důležitým a významným pojmem je také investice. V odborné literatuře lze najít mnoho 

různých definic. Z hlediska mikroekonomického se obecně pojem investice definuje 

jako tok prostředků, které umožní změnit kapitálovou zásobu (9), jinak řečeno 

rozsáhlejší peněžní výdaj, u něhož se očekává jeho přeměna na budoucí peněžní nebo 

jiné hodnoty během delšího časového období (17).  
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1.1 Dělení investic 

Druhy investic najdeme různé, zde uvádím dělení z hlediska účetnictví. 

o Finanční investice zahrnují převážně dlouhodobé půjčky, vklady do investičních 

společností, dlouhodobé půjčky atd. 

o Hmotné investice zahrnují převážně nákup dopravních prostředků, nákup 

výrobních zařízení, nákup strojů, výstavba nových výrobních kapacit podniku, 

pořízení pozemků a budov atd. 

o Nehmotné investice zahrnují převážně nákup licencí, patentů, software,  

know-how, výdaje na výzkum, vývoj a vzdělání zaměstnanců atd. (10). 

Účetnictví můžeme rozlišovat finanční a manažerské. Finanční účetnictví preferuje 

stabilitu vývoje podniku v čase. Vlastníkovi plynou informace o podniku bez velkých 

výkyvů. Při sestavování účetních výkazů se dodržují určitá pravidla, která zaručují 

spolehlivost účetních informací a jejich srovnatelnost v čase mezi podniky. Finanční 

účetnictví tak zobrazuje výsledky dosažené v minulosti, které jsou posuzované  

z hlediska dlouhodobého rozvoje firmy (4).  

Manažerské účetnictví nám zobrazí vývoj firmy do budoucna. Vlastníci požadují takové 

informace, které obsahují vyhodnocení jejich skutečného vývoje na základě srovnání 

skutečností s předem stanoveným cílem. Informace manažerského účetnictví, neboli 

know-how, by měly být utajené a nepřístupné externím uživatelům a jsou považovány 

za chráněný nehmotný majetek (4).   

 

1.2 Další členění investic 

Dále můžeme investice rozlišit podle jejich vztahu k rozvoji podniku. 

o Rozvojové investice – tento druh investic je velice zásadní pro podnik samotný. 

Tyto investice totiž zvyšují stávající schopnost podniku produkovat nebo 

prodávat výrobky a služby. Výsledky tohoto druhu investic se většinou projevují 

v růstu tržeb. 

o Obnovovací investice – jedná se o druh investic, které mají za úkol nahradit 

zastaralé výrobní zařízení a stroje. Mohou mít také za cíl snížit náklady  

při zachování obdobné výrobní kapacity. 
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o Regulatorní (mandatorní) investice – tento druh investic vyniká tím, že hlavním 

cílem tohoto druhu investic není přímý ekonomický efekt, ale dosažení souladu 

s existujícími zákony, předpisy a nařízeními, které upravují určité oblasti 

podnikatelské činnosti. Tyto investice jsou obvykle zaměřeny na vylepšení 

pracovního prostředí, pracovních podmínek, bezpečnosti práce, ochranu 

životního prostředí nebo splnění hygienických norem atd. (2). 

 

Investice tvoří důležitou spojnici mezi současností a vývojem podniku do budoucna,  

a proto rozhodování o realizaci investic patří ve firmě mezi nejzásadnější kroky 

managementu. Členové managementu jsou ti, kteří se mohou rozhodování účastnit, patří 

sem zejména primární investoři, potencionální investoři a instituce, jako jsou města, 

obce, kraje atd. (2). 

S investicemi souvisí také činnost investování. Tato činnost je definovaná 

z mikroekonomického hlediska jako omezení dnešní spotřeby, ve prospěch budoucí 

spotřeby. Často se zaměňují pojmy kapitál a investice. Kapitál představuje stav,  

či zásobu kapitálových statků, které lze využít k výrobě. Investice je tokem prostředků, 

které umožní změnit kapitálovou zásobu. Jejich rozdíl lze ještě lépe vidět na obrázku 1. 

Kapitál zde představuje množství vody v nádrži. Stav vody je neustále snižován 

odtokem, který znamená opotřebení kapitálu. Naopak přítok vody představuje investice 

– nové kapitálové statky, kterými je buď nahrazováno opotřebení kapitálu, nebo je 

kapitálová zásoba rozšiřována (9).  

 

Obrázek 1: Popis investic, kapitálu a jeho opotřebení (zdroj: (9)) 
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V dalších kapitolách se zaměřím na rozhodování, která mají v pravomoci především 

vlastníci a management podniku. Definují standardní postup při rozhodování  

o investicích a identifikuji nejdůležitější druhy informací. Díky těmto získaným 

informacím lze stanovit rozhodnutí. Informace by měly být užitečné a potřebné i pro 

další potencionální investory, kterým poslouží jako výchozí pozice pro jejich úvahy  

o finanční realizaci dané investice.   

 

1.3 Investiční rozhodování ve firmě 

Investiční rozhodování patří mezi nejvýznamnější druhy firemního rozhodnutí. Jeho 

náplní je rozhodování o přijetí či zamítnutí investičních projektů, které firma připravila. 

Čím rozsáhlejší tyto projekty jsou, tím větší dopady mohou na firmu a její okolí mít (2).  

Investiční rozhodování, a to především rozhodování strategického charakteru, by mělo 

vycházet z firemní strategie a přispívat k její realizaci. Firemní strategie určuje základní 

cíle firmy a způsoby jejich dosažení. Příprava, hodnocení a výběr investičních projektů 

by měly nejen vycházet ze strategických firemních cílů, ale také respektovat jednotlivé 

složky, které tvoří strategie: 

o Výrobková (které výrobky a služby chce firma rozvíjet). 

o Marketingová (na jaké trhy se chce firma orientovat, jak se chce na ně dostat  

a jak bude prodej podporovat). 

o Inovační (na jaké technologie, procesy a produkty se zaměří inovační úsilí). 

o Finanční (k jaké struktuře zdrojů financování chce firma dospět). 

o Personální (o jaké druhy pracovníků a o jaké kompetence a znalosti se chce 

firma opírat). 

o Zásobovací (základní druhy vstupů a způsoby jejich zabezpečení) (1). 

 

1.4 Klasifikace investičních projektů 

Investiční projekty lze klasifikovat podle více hledisek. Mezi ty základní patří vztah 

k rozvoji podniku, věcná náplň, míra závislosti projektu, forma realizace, charakter  

a velikost peněžních toků (5) a účetnictví (10). 
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1.4.1 Vztah k rozvoji podniku 

Tato klasifikace vznikla na základě vztahu investice k podniku a cílů jednotlivých 

projektů.  Řadíme sem projekty rozvojové, obnovovací a mandatorní (6) jinak nazývané 

také regulatorní (10).  

Rozvojové projekty zvyšují stávající schopnost podniku produkovat nebo prodávat 

výrobky, nebo služby (10). Orientované na expanzi jsou hlavně ty projekty, které 

napomáhají ke zvýšení objemu produkce, k zavedení nových výrobků, služeb  

a k proniknutí na nové trhy (5). 

Obnovovací projekty jsou náhrady zastaralých zařízení za nové (10). Jedná se buď  

o obnovu výrobního zařízení způsobenou jeho fyzickým stavem, nebo o obnovu před 

koncem životnosti (5).  

Mandatorní (regulatorní) projekty se vyznačují tím, že neposkytují žádné přímé peněžní 

toky, ale musí být realizovány, aby mohl podnik dále fungovat (10).  Jsou to projekty, 

kterým jde hlavně o ekonomické efekty, o dosažení souladu s existujícími zákony, 

předpisy, normami a nařízeními upravujícími určité oblasti podnikatelské činnosti. Tyto 

projekty jsou obvykle zaměřeny na ochranu životního prostředí, zvýšení bezpečnosti 

práce, dosažení souladu s požadavky hygienických norem a na zlepšení pracovního 

prostředí (5). 

1.4.2 Věcná náplň projektů 

Projekty dále dělíme podle náplně jejich činnosti na investiční, environmentální, nové 

produkty, organizační změny, a projekty, při nichž se inovuje IS/IT nebo se zakládají 

nové firmy (10). 

Investiční projekty znamenají většinou pořízení nebo reprodukci hmotného statku nebo 

nového výrobního zařízení. Hlavním cílem je nové zařízení nebo jiný druh majetku 

podniku (10). 

Projekty zaměřující se na nové produkty se věnují výzkumu, vývoji, zajištění výroby  

a prodeje. Výstupem takového projektu je prodej nového výrobku nebo služby (10). 

Projekty se také mohou soustředit na organizační změny, ke kterým dochází, například 

když podnik bojuje o přežití a je potřeba jeho restrukturalizace (10). 

Inovace při, kterých vznikají nové podniky, se vyznačuje tím, že nese význam vzniku 

zcela nové organizace, firmy nebo společnosti. Nová firma nemusí pouze samostatně 

vznikat od počátku životního cyklu podniku, může být např. koupena (10). 
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Environmentální projekty jsou projekty, do kterých je třeba investovat v návaznosti  

na vývoj legislativy v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví, ochrany životního 

prostředí apod. (10). 

Mezi hlavní projekty patří zavedení nových výrobků a technologií, výzkum a vývoj 

nových výrobků a technologií, inovace informačních systémů nebo zavedení informační 

technologie, zvýšení bezpečnosti provozu a bezpečnosti práce a snížení negativního 

vlivu na životní prostředí. Zvláštní kapitolou jsou infrastrukturní projekty, které jsou 

většinou realizovány jako součást větších projektů, jako např. inženýrské sítě nebo 

pomocná zařízení (5). 

1.4.3 Míra závislosti projektů 

Když firma realizuje v jeden okamžik více projektů současně, mohou se projekty 

vzájemně ovlivňovat, nebo být na sobě plně závislé (5).  

Vzájemně se vylučují ty projekty, u nichž současná realizace není možná. Například 

když se stejný výrobek vyrábí odlišnou technologií (5). Lze je rozdělit na projekty 

substituční, nezávislé a komplementární (12). 

Substituční projekty jsou takové, které se vzájemně vylučují. Přijetí jednoho vylučuje 

přijetí druhého, a to pouze z podstaty investice, ne z nedostatku investičních prostředků 

pro oba projekty. Např. pokud podnik potřebuje novou linku a volí mezi dvěma různými 

dodavateli (12). 

Nezávislé jsou ideální tím, že může, ale nemusí být přijato více projektů najednou. 

Komplementární jsou takové projekty, které se vzájemně doplňují. Přijetí jednoho 

projektu podporuje přijetí druhého. U těchto projektu bychom si měli dát pozor na jejich 

provázanost (12). 

Plně závislé projekty tvoří určitý soubor, plnící zadané funkce a požadavky. Pokud  

by nebyly realizovány všechny projekty daného souboru, není splnění požadavků 

možné. Patří sem ekonomicky závislé projekty, u nichž se může projevit substituční 

efekt. A dále zavedení některých nových výrobků, které plní stejné funkce nebo jsou 

vhodné pro stejný okruh zákazníků.  

Při hodnocení těchto projektů je třeba jejich příjmové peněžní toky snížit o pokles 

příjmů spojených s prodeji substituovaných produktů (5).  
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Staticky závislé projekty jsou tvořeny dvojicí projektů tohoto typu a platí, že růst 

nákladů nebo růst výnosů jednoho projektu doprovází častěji pokles výnosů či nákladů 

druhého projektu. K tomuto typu často patří projekty zaměřené na produkty pro stejný 

trh či okruh zákazníků, projekty založené na zpracování týchž materiálových vstupů  

a projekty využívající stejné distribuční cesty (5). 

1.4.4 Forma realizace projektů 

Jednou z nejdůležitějších částí celého projektu je jeho realizace, kterou lze provádět 

více způsoby (5).   

Investiční výstavby jsou většinou projekty zaměřené na rozšíření výrobní kapacity, 

zavedení nových výrobků, nákup nových strojů a zařízení, technologií či rozšíření 

kapacity obslužných činností.  

I v mém případě jde o investiční výstavbu, kdy vzniknou nové výrobní kapacity,  

ale zároveň se zlepší a rozšíří pracovní prostředí pro zaměstnance a jejich potřeby. 

Projekty se realizují buď v existujícím podniku, nebo formou výstavby tzv. na zelené 

louce (5). 

Na zelené louce vznikají projekty nového podniku nebo projekt v samostatně vyčleněné 

organizaci mateřského podniku tak, že neovlivňuje jiné činnosti podniku (10). Jde např. 

o projekty, které byly vybudované jako nové jednotky, mnohdy samostatně jako 

vyčleněná složka mateřské organizace. Výstavby na zelené louce se vzhledem k jejich 

izolovanosti hodnotí snadněji než projekty investiční výstavby v existujícím podniku 

(5). 

Projekty v zavedeném podniku jsou projekty, které vznikly v již fungujícím podniku, 

u nichž je třeba si dát pozor na vzájemné vazby s ostatními činnostmi (10).  

Při akvizici jde o projekty koupě již existujícího podniku nebo části podniku, které 

vhodně doplňují či rozšiřují aktivity nabyvatele (5). 

1.4.5 Charakter peněžních toků 

Peněžní toky související s projektem a jeho realizací mohou mít více různých podob. 

Standardní peněžní toky zahrnují projekty se záporným peněžním tokem v období 

výstavby a kladným peněžním tokem v období jeho provozu (5).  

Podle charakteru peněžních toků lze projekty dále rozdělit na konvenční a nekonvenční 

(10). 
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Konvenční projekty se vyznačují tím, že po počátečním období kapitálových výdajů 

následuje období, kdy kapitálové příjmy převažují (10). 

U nekonvenčních projektů dochází ke změně kladných a záporných peněžních toků 

vícekrát, např. při nutných rekvalifikačních pracích po skončení těžby nebo při nutné 

údržbě zařízení po určitém období provozu. V takových případech může dojít 

k jednorázovému poklesu peněžních příjmů (10). 

Nestandartní peněžní toky se objevují častokrát u projektů střídajících během svého 

trvání znaménka peněžního toku častěji. Např. může jít o projekty otevírky díla 

s vysokými výdaji na uzavírku a rekultivační práce po skončení těžby, projekty 

s předpokládanou značnou obnovou, rozšíření výroby v průběhu jejich života (5). 

1.4.6 Velikost projektů 

Klasifikačním hlediskem je často velikost investiční nákladů potřebných k realizaci 

projektů. Podle těchto nákladů lze rozlišovat velké projekty, projekty středního 

rozsahu a malé projekty (5).  

Rozlišení je ovšem relativní a závisí na velikosti firmy i na velikosti jejího kapitálového 

rozpočtu. Toto rozlišování je důležité pro vhodné určení úrovně řízení, které o těchto 

projektech rozhoduje. O velkých projektech se obvykle rozhoduje na vrcholové úrovni 

(představenstvo, rozhodnutí valné hromady akcionářů). Pravomoc rozhodovat  

o projektech středního rozsahu může být přenesena na nižší organizační úroveň 

(exekutivní vedení společnosti nebo divize) (5). 

1.4.7 Z hlediska účetnictví 

Z hlediska účetnictví rozlišujeme tři základní druhy projektů, finanční, hmotné  

a nehmotné (10). 

Finanční projekty se zaměřují na nákup dlouhodobých cenných papírů, vklady 

investičních společností nebo dlouhodobé půjčky (10). 

Hmotné projekty se týkají výstavby nových budov, cest, pořízení pozemků, výrobních 

zařízení, strojů nebo dopravních prostředků (10). 

Nehmotné se zaměřují na nákup know-how, licencí, software nebo autorských práv 

(10).   
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1.5 Investiční strategie 

Před investováním je vhodné se informovat, jaké použit vhodné investiční strategie, 

jak správně postupovat, jak dosáhnou požadovaných investičních cílů nebo jak se 

k nim co nejvíce přiblížit. Respektovaní cíle a dílčích cílů podniku v investičním 

rozhodování ve svém důsledku znamená, že investor musí každou investiční příležitost 

posuzovat s přihlédnutím k těmto hodnotám: 

o očekávaný výnos investice (růst ceny investice), 

o očekávané riziko investice, 

o očekávaný důsledek na likviditu podniku. 

Ideální investice jsou ty, které mají maximální výnos, nízké riziko a vysokou likviditu. 

Tyto typy investicí však v praxi těžko najdeme. Investor se proto musí zaměřit na reálné 

typy investičních projektů (17). 

1.5.1 Různé typy investičních strategií 

Při volbě správné strategie projektu si můžeme vybrat z více typů strategií, aby byla co 

nejideálnější pro náš projekt (17). 

Strategie maximalizace ročních výnosů nám říká, že investor zde dává přednost co 

nejvyšším ročním výnosům a růst ceny investice ho nezajímá. Tato strategie se nejlépe 

uplatňuje při nižším stupni inflace, protože u ní se roční výnosy příliš neznehodnocují 

a investice si udržuje svou reálnou hodnotu (17). 

Strategie růstu ceny investice nám popisuje, že investor dává přednost takovým 

investičním projektům, u kterých se předpokládá co největší zvýšení hodnoty 

původního investičního vkladu. Tento typ investiční strategie je vhodný při vyšší 

inflaci, která znehodnocuje běžné roční výnosy, ale budoucí hodnota majetku 

v důsledku vyšší inflace poroste rychle (17).  

Při volbě správné strategie je třeba brát v úvahu i odlišné systémy zdanění ročních 

výnosů a výnosů z prodeje majetku (17).  

Strategie růstu ceny investice spojená s maximálními ročními výnosy; investor si vybírá 

jen ty projekty, které přinášejí jak růst ceny investice v budoucnu, tak ročních výnosů.  

Takové investiční příležitosti jsou z hlediska základního finančního cíle 

(tzn. maximalizace tržní hodnoty firmy) nejideálnější. V praxi se tato varianta vyskytuje 

méně (17). 
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Agresivní strategie investic se zaměřuje na investory, kteří dávají přednost projektům 

s vysokým stupněm rizika. Vysoké riziko je kompenzováno vysokými očekávanými 

výnosy (17). 

Konzervativní strategie se vyznačuje tím, že investor postupuje opatrně - má averzi 

k riziku neboli odpor k riziku. Takové projekty na druhou stranu přinášejí obvykle 

menší výnos.  

Strategie maximální likvidity nastává, když investor preferuje projekty, které jsou 

schopny se rychle transformovat na peníze a které jsou co nejlikvidnější. Takové 

investice sice přinášejí likviditu, ale většinou přinášejí i menší výnosnost (17).  

Z výše uvedených typů investičních strategií vyplývá, že výběr první, druhé nebo třetí 

varianty je dán konkrétními podmínkami, ve kterých podnik zrovna investuje. Také jsou 

důležité cíle, kterých chce podnik v daném období dosáhnout. Avšak dlouhodobě by 

všechny typy investičních strategií měly směřovat k plnění nejdůležitějšího cíle firmy: 

maximalizace tržní hodnoty firmy pro její vlastníky (17). 

1.5.2 Peněžní toky z investičních projektů a jejich principy a vymezení 

Peněžní toky, které jsou předpokládané z investičního projektu, patří mezi hlavní 

a velmi důležité ukazatele. Jejich výše a struktura je významná jak pro vlastníky, tak 

i pro investory, dodavatele a i odběratele. Mají významný vliv při rozhodování 

o investičním záměru. Neobtížnější činností při sestavování analýzy a plánu 

investičního projektu je jejich reálné a objektivní stanovení a vyčíslení. Když se sestaví 

nepřesný plán nebo analýza investičního projektu, může to vést k nesprávným závěrům, 

zda daný investiční záměr realizovat či zamítnout (17). 

„Pod peněžním tokem si lze představit kapitálové výdaje a peněžní příjmy způsobené 

projektem během doby jeho pořízení, životnosti a likvidace.“ Jestliže je projekt 

realizován v rámci existující a fungující firmy, nejvíce nás zajímá jeho změna 

v jednotlivých rocích a do budoucích let (17). 

Důležitým úkolem managementu je chápání kapitálových výdajů i peněžních příjmů 

z projektu komplexně a souhrnně.  
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Hlavní prvky, které nás při plánování zajímají, jsou peněžně vyjádřitelné efekty takové, 

které nejsou na první pohled peněžně kvantifikovatelné. Může se jednat o zlepšení nebo 

zhoršení vlivu na životní prostředí, produkce využitelného odpadního tepla nebo další 

externality vyvolané realizací projektu. Cílem je tyto externality peněžně vyjádřit a 

zahrnout je k dalším peněžním transakcím a tokům (17). 

1.5.3 Kapitálová struktura 

Kapitálová struktura je velmi důležitá z hlediska určení nákladů na investiční projekt. 

Výše nákladů uvádí míru výnosnosti investičních projektů pro určení optimální výše 

celkových kapitálových výdajů podniku, i pro stanovení optimální kapitálové struktury. 

Nejčastěji se pokládá za optimální kapitálovou strukturu takové složení dlouhodobého 

kapitálu podniku, při němž jsou průměrné náklady kapitálu minimální. Pokud je 

kapitálová struktura daného podniku optimální, lze předpokládat, že celková tržní 

hodnota dosahuje svého maxima (ceteris paribus).  

Je tomu tak hlavně proto, že tržní hodnota firmy se zvyšuje, když se průměrné náklady 

kapitálu snižují (17).  

1.5.4 Peněžní příjmy z investičních projektů: 

Obtížnějším procesem, než je stanovení kapitálových výdajů, které bylo uvedeno výše, 

je stanovení reálné hodnoty očekávaných peněžních příjmů z investičního projektu. 

Jedná se o jeden z nejkritičtějších procesů kapitálového plánování a investičního 

rozhodování. 
1
 

Důvodem je, že doba životnosti investičního projektu je mnohem delší než doba jeho 

pořízení, faktor času se zde prohlubuje.  

Faktor času spočívá v časovém nesouladu příčin, tj. určitém rozhodnutí, a následků, 

tj. vlivu rozhodnutí na ekonomiku podniku. Jinak řečeno, dnešní rozhodnutí ovlivní 

budoucí tok peněz. Výše a časové rozložení očekávaných peněžních příjmů je ovlivněna 

rozsáhlejším počtem faktorů, než je velikost kapitálových výdajů. Mnohem citelněji se 

zde promítne inflace (2). 

Inflace je zpravidla definována jako zvyšování cenové hladiny, které má za následek 

snižování kupní síly peněz. Kupní síla peněz se mění nepřímo úměrně k vývoji cenové 

hladiny (9).  

                                                 
1
 Viz kapitola 2. 
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Kupní síla peněz představuje reálné peněžní zůstatky. Při růstu cenové hladiny se reálné 

peněžní zůstatky snižují (9).  

Tyto faktory určují riziko investičního projektu. Tématu rizika a faktoru rizika, se budu 

podrobněji věnovat v dalších kapitolách.  

Do ročních peněžních příjmů z investičního projektu patří: 

a) zisk po zdanění, který projekt každý rok přináší, 

b) roční odpis, 

c) změny oběžného majetku, které souvisejí s investičním projektem v průběhu 

jeho životnosti, 

d) příjem vznikající z prodeje dlouhodobého majetku ke konci životnosti podniku, 

který je upravený o daň (17). 

Zisk po zdanění, který projekt přináší, je odvozen od očekávaného přírůstku tržeb 

v důsledku investování sníženého o očekávaný přírůstek provozních nákladů v důsledku 

investování. Podle názoru většiny finančních teoretiků nemají být očekávané peněžní 

toky z projektu snižovány o úrokové platby spojené s financováním projektu.  

Nezahrnování úroků se zdůvodňuje dvěma argumenty: 

a) Rozhodování o přijetí či nepřijetí projektu by mělo být nezávislé na struktuře 

zdrojů financování jednotlivých projektů. Projekty nejsou většinou financovány 

odděleně. Na projekt má velký vliv i celkové zadlužení firmy, nikoliv konkrétní, 

aktuální zadlužení projektu samotného. Celková zadluženost podniku a nikoliv 

zadluženost projektu ovlivňuje výši úroku z dluhu, požadovanou výnosnost 

vlastního kapitálu, a tím i průměrné náklady kapitálu podniku důležité 

pro hodnocení podniku. Z toho vyplývá, že by každý nový projekt měl být 

z hlediska financování posuzován podle kapitálové struktury podniku 

jako celku, která vyjadřuje celkové zadlužení (17). 

b) Při diskontování příjmů pro hodnocení efektivnosti investičního projektům 

v sobě diskontní sazba již obsahuje náklady na kapitál použitý k financování 

projektu. Kdyby byl úrok zahrnut do provozních nákladů, došlo 

by k dvojnásobnému zahrnutí nákladů – jednou do nákladů pro výpočet zisku, 

podruhé při diskontaci (17). 

Protože se úroky z úvěru na investiční projekt začleňují do provozních nákladů, 

je potřeba zisk o část úroku dopadající po zdanění na podnik opět zvýšit. 
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Roční odpis je sice náklad, ale není peněžní výdaj. Hromadí se postupně na účtech jako 

peněžní příjem. Jestliže byl o ně zisk pro daňové účely snížen, je třeba je zpět 

ke zdaněnému zisku přičíst (17).  

Odpis sníží účetní hodnotu aktivity v souvislosti s principem opatrnosti. Ocenění zásob 

na nižší z úrovně pořizovací nebo čisté realizovatelné hodnoty vyžaduje, aby hodnota 

některých zásob byla snížena (6). 

Změny čistého pracovního kapitálu se mohou objevit jednak jako součást kapitálových 

výdajů nebo se mohou objevovat během životnosti investičního projektu jako přírůstek 

nebo úbytek. Na konci životnosti projektu se celý čistý pracovní kapitál vyvolaný 

investicí v průběhu pořízení i fungování uvolní, díky čemu se zvyšuje peněžní příjem 

(17). 

Příjem z prodeje dlouhodobého majetku koncem životnosti projektu upravený o daň 

závisí na tržní ceně majetku, jeho zůstatkové ceně a na daňových pravidlech, které se 

vztahují k vyřazení fixního majetku. Když je tržní cena vyšší než zůstatková, vzniká 

čistý peněžní příjem z prodeje, který ale zároveň musí být snížen o daň z tohoto příjmu 

(17).   

Když je tržní cena nižší, dochází logicky ke ztrátě, a podnik dosahuje daňových úspor. 

Pokud se ceny rovnají, nevzniká zisk ani ztráta z prodeje a daňový efekt se rovná nule.  

Celkové pojetí peněžních příjmů z investičního projektu lze formálně vyjádři takto: 

P = Z + A + O + PM + D (17) 

 

P – celkový roční příjem z investičního projektu 

Z – roční přírůstek zisku po zdanění, který investice přináší 

A – přírůstek ročních odpisů v důsledku investice 

O – změna oběžného majetku v důsledku investování během doby životnosti projektu 

PM – příjem z prodeje dlouhodobého majetku koncem životnosti projektu 

D – daňový efekt z prodeje dlouhodobého majetku koncem životnosti projektu (17). 
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1.6 Finanční zdroje 

Finanční zdroje zmiňuji především proto, že financování je důležitý pojem, který úzce 

souvisí s investováním. Financováním lze jednoduše rozumět získávání a rozdělování 

finančních zdrojů (16). 

Finanční zdroje je obtížnější přesně definovat. Ve finanční praxi se za finanční zdroje 

považuji části celkových tržeb, které jsou vyjádřeny odpisy a zadrženým ziskem. Jinak 

řečeno jsou to zdroje, které podnik používá k financování obnovy a rozšíření svého 

majetku. Finanční zdroje lze dělit z více hledisek: 

 Hledisko vlastnictví: 

o Vlastní finanční zdroje – vklady vlastníků, zdroje získané realizací 

výrobků a služeb ve formě odpisů a zisku po zdanění a úhradě dividend, 

zdroje z prodeje nepeněžních částí majetku.  

o Cizí finanční zdroje – úvěry a jiné dluhy, závazky, dotace, zdroje získané 

leasingových financováním. 

 

 Hledisko subjektu tvorby finančního zdroje 

o Interní finanční zdroje – podnik je vytvořil pomoci vlastní činnosti, 

hlavními položkami jsou zisky a odpisy. 

o Externí finanční zdroje – zdroje, které byly vytvořeny mimo podnik, jsou 

zde zahrnuty především úvěry, dotace, ale také vklady společníků.  

 Hledisko času – doby splatnosti 

o Krátkodobé finanční zdroje – splatnost do 1 roku 

o Dlouhodobé finanční zdroje – splatnost delší než 1 rok, v rámci těchto 

zdrojů se rozlišují střednědobé a vlastní zdroje, které se považují 

za zdroje s neomezenou splatností (16).  
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1.7 Hodnocení ekonomické efektivnosti 

Základním a hlavním cílem hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů 

je posoudit návratnost kapitálu, jenž poskytovatel kapitálu poskytuje zájemci. 

Poskytovatele kapitálu nejvíce zajímá návratnost jím vložených prostředků, v jaké výši, 

za jakou dobu a v jakém efektu k tomu dojde. Protože poskytuje peněžní prostředky, 

má právo stanovit si požadavky, které zájemce o kapitál musí splnit (20). 

Nestačí mít projekt s vynikajícími výsledky ekonomické efektivnosti, ale také je třeba 

mít projekt, který je vyhodnocen způsobem, který žádá poskytovatel kapitálu a který mu 

vyhovuje. A to právě proto, že má zcela jasnou představu, jaké prvky a položky by mělo 

ekonomické a finanční hodnocení obsahovat, jeho důvody použití a jaké by měli vyjít 

výsledky (7).  

A aby byla investice co nejefektivnější a aby byl zároveň doprovázena co nejmenším 

rizikem, používají se pro hodnocení ekonomické efektivnosti investice různé metody 

(17). 

1.7.1 Metody hodnocení efektivnosti investice 

Pro posuzování efektivnosti investičních projektů a pro jejich výběr v teorii i praxi 

finančního managementu existuje několik metod. Některé metody se od sebe zásadně 

liší, některé vedou ke stejným závěrům. Jedno z kritérií je čas. Metody dělíme podle 

toho, zda přihlíží nebo nepřihlíží na jednotku času: 

Statickou metodu lze použít, pokud faktor času nemá hlavní vliv na rozhodování 

o investicích. Např. nákup fixního majetku (stroje, budovy) s krátkou životností 

pořízené investice. Úplné vyčlenění času taky není správné, ale většinou čas nemá 

podstatný vliv na hodnocení a výběr příslušné varianty. Důležitější roli zde hraje 

diskontní sazba. Čím je nižší, tím je vliv méně významný (17).  

Používání této metody je velmi omezené především proto, že málokdy nastane situace, 

kdy by byla nízká diskontní sazba a současně krátká doba životnosti. Metoda slouží 

spíše k přiblížení pro celkové rozhodnutí. I tak nalezneme mnoho firem, které tuto 

metodu požívají, a to hlavně díky její jednoduchosti (17).  

Dynamická metoda přihlíží na působení faktoru času. Hlavním úkolem je aktualizace 

všech vstupních parametrů použitých pro výpočet. Kromě faktoru času, zohledňuje 

i faktor rizika (10).  
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Měla by se používat hlavně při investicích s delší dobou životnosti a delší dobou 

pořízení dlouhodobého majetku. Tak tomu bývá u většiny projektů. Výběr vhodné 

varianty je velmi ovlivněn faktorem času a jeho respektováním. Pokud nejsou časové 

dimenze v propočtech efektivnosti uvažovány, dochází většinou k zásadnímu zkreslení 

pohledu na efektivnost jednotlivých projektů a vzápětí na to dochází i k nesprávnému 

rozhodování (17).  

Dále můžeme metody hodnocení efektivnosti investice rozdělit podle pojetí efektů 

z investičních projektů: 

1. Metody, kde jsou hlavním kritériem pro hodnocení očekávané úspory 

nákladů (nákladová kritéria hodnocení efektivnosti). 

2. Metody, kde je důležitým bodem očekávaný účetní zisk plynoucí 

z investičního záměru (zisková kritéria hodnocení efektivnosti). 

3. Metody, kde hlavním kritériem je hodnocení očekávaného příjmu 

z peněžního toku z daného projektu (čistý peněžní příjem z projektu) (17). 

1. Nákladová kritéria 

Dále existují metody, u kterých závisí na nákladových kritériích. Pomocí nich se 

hodnotí efektivnost investičních projektů, kde efekt investování vystupuje jako úspora 

nákladů, a to jak nákladů investičních, tak nákladů spojených s fungováním projektu 

(provozní náklady). Ohled by se měl brát na oba druhy nákladů. Často se vyskytuje 

situace, kdy se musíme rozhodnout mezi dvěma variantami investičních projektů, jeden 

z projektů má sice provozní náklady, ale vyšší jednorázové investiční náklady. 

Rozhodování pouze podle jednoho druhu z výše uvedených nákladů by bylo chybné. 

Jednorázové a investiční náklady a roční provozní náklady se spojují do jednoho názvu 

- roční průměrné náklady. Tyto náklady představují požadovaný výnos z vložených 

prostředků na investici zvýšený o roční odpisy a ostatní roční provozní náklady.  

Jelikož náklady nevyjadřují efektivnost investice úplně (neberou v úvahu změny zisku 

dosažené změnami produkce a změnami realizačních cen), je možné použít nákladová 

kritéria hodnocení investičních projektů jen tehdy, jedná-li se o investice zabezpečující 

stejný rozsah produkce a stejné realizační ceny. Investice s nestejným rozsahem 

produkce a nestejnými cenami nelze pomoci nákladových kritérií hodnotit, protože se 

zde nepřihlíží k vyššímu zisku z titulu vyššího objemu produkce a z titulu realizačních 

cen.  
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Díky ročním průměrným nákladům lze počítat jen tzv. srovnatelnou efektivnost 

investičních projektů. Nelze jimi vyjádřit absolutní efektivnost, tj. efektivnost 

jednotlivého projektu a jeho přínos k tržní hodnotě firmy (17).  

Nákladová kritéria se používají hlavně tehdy, kdy nemůžeme přesně odhadnout ceny 

výrobků, které budou investicí vyráběny, a nemůžeme tedy spolehlivě určit zisk (17).  

2. Zisková kritéria 

Tato kritéria jsou dokonalejší, než byly u úspory nákladů. Tato metoda je komplexnější, 

protože obsahuje i výši zisku dosaženou objemem výkonu jednotlivých variant projektů. 

Poskytuje tedy lepší a dokonalejší pojetí ekonomického efektu než u metod založených 

na nákladových kritériích. Z hlediska finančního však účetní zisk nepředstavuje celkový 

tok peněžních příjmů z projektu, protože neobsahuje příjmy ve formě odpisů nebo jiné 

příjmy související s investováním. Odpisy sice představují náklad, mají vliv na zisk, 

ale na výdaj peněz nikoliv. Jedná se o peněžní příjem, který lze použít okamžitě pro 

krytí různých výdajů. Díky různé odpisové politice podniků, může firma zisk snižovat 

nebo zvyšovat, a tím do určité míry ovlivňovat pohled na efektivnost investičních 

projektů měřenou pouze ziskem (17). 

3. Kritéria peněžního toku 

Díky větším nedostatkům ve výše uvedených metodách se v současné teorii i praxi 

hodnocení investičních projektů jednoznačně upřednostňuje kritérium upřednostňující 

celkový peněžní tok plynoucí z investice. Tyto metody jsou oblíbené hlavně proto, 

že jsou založeny na kritériu peněžních toků a respektují zároveň časovou hodnotu 

peněz. Považují se v dnešní době za nejvhodnější metodu pro hodnocení investic, proto 

se také v praxi dostávají do popředí (17). 

Nejčastěji se v teorii i v praxi setkáváme s těmito metodami vyhodnocování efektivnosti 

investičních variant: 

Statické metody: 

1. Průměrné roční náklady 

2. Diskontované náklady  

3. Průměrná výnosnost – rentabilita 

4. Doba návratnosti 

 



33 

 

Dynamické metody: 

5. Čistá současná hodnota 

6. Vnitřní výnosové procento 

7. Ekonomická přidaná hodnota  

Existují i další metody vyhodnocení efektivnosti investičních variant. Ale obvykle 

se jedná o odvozené přístupy, které vycházejí z výše uvedených metod. Dále rozvedu 

metody podrobněji (17). 

 

Průměrné roční náklady 

Tato metoda patří mezi ty, které využívají nákladová kritéria hodnocení. Velkou roli 

zde hraje efekt investování a úspora nákladu při něm. Jelikož náklady nezobrazují 

efektivnost investice úplně, je možné použít nákladová kritéria hodnocení jen tehdy, 

pokud jde o investice zabezpečující stejný rozsah výkonů – produkce. Pomocí této 

metody lze pouze vypočítat srovnatelnou efektivnost investičních projektů. Nákladová 

kritéria se využívají pouze tehdy, když nemůžeme přesně odhadnout ceny výrobků nebo 

například u propočtů různých technických variant projektů, které zajišťují stejný rozsah 

produkce (14).  

Výpočet průměrných ročních nákladů spočívá v teorii alternativních nákladů. Jako roční 

průměrné náklady lze považovat úrok z investovaných prostředků zvýšených o roční 

odpis a ostatní roční provozní náklady. Za nejlepší a nejvhodnější variantu je 

považována ta, která má nejnižší průměrné roční náklady (14). 

Negativem tohoto ukazatele je, že nám neumožňuje posoudit, zda se investiční výdaj 

vůbec navrátí během ekonomické životnosti investice. Dále je problémem klesající 

vázanost kapitálu důsledkem odpisů. Pokud se odepisuje nerovnoměrně během doby 

ekonomické životnosti nebo pokud ostatní provozní náklady nejsou stejné, je stanovení 

průměrných ročních nákladů velice komplikované. Je potřeba přistoupit k respektování 

různého rozložení odpisů a ostatních provozních nákladů během ekonomické životnosti 

a do výpočtu vstupuje faktor času. Místo statické metody jsme nucení použít metodu 

dynamickou. Jedná se o poměrně složitý a pracný výpočet. Praktický význam má, pouze 

když se průběh nákladů dá spolehlivě naplánovat a nerovnoměrnost vývoje nákladů je 

značná (14). 

Vzorec: nLVJiOR /*   (14) 
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R – roční průměrné náklady varianty v CZK 

O – roční odpis v CZK 

i – úrokový koeficient, určující požadovanou minimální výnosnost, kterou musí 

investice zajistit 

KV – kapitálový výdaj v CZK 

OsN – ostatní roční provozní náklady v CZK 

Diskontní náklady 

Diskontní náklady investičního projektu lze definovat jako sumu peněz, kterou by firma 

v okamžiku uvedení do provozu musela dát stranou, aby zajistila pořízení a provoz 

navrhované investice (14).  

Tato metoda vychází ze stejných principů jako metoda předešlá. Jejím úkolem je 

srovnání souhrnu všech nákladů spojených s realizací jednotlivých variant projektu  

za celou dobu jeho životnosti. Logicky nejvýhodnější bude varianta s nejnižšími 

diskontovanými náklady (14). 

Vzorec – vztah: (14) 

Nd – diskontované náklady investičního projektu v CZK 

KV – kapitálové výdaje v CZK 

OsNd – ostatní diskontované roční provozní náklady v CZK 

 

Jedna z možností pro výpočet diskontovaných nákladů je koeficient zásobitele, 

ale pouze v případě, že máme k dispozici rovnoměrné provozní náklady. 

Koeficient zásobitele (14). 

Průměrná výnosnost – rentabilita 

Tato metoda je také nazývána Index rentability. Jedná se o poměrový ukazatel, pomocí 

kterého lze zjistit poměr očekávaných diskontovaných peněžních příjmů z investice 

k počátečním kapitálovým výdajům. Investici bude možno přijmout pouze tehdy, pokud 

bude uvedený podíl vyšší než jedna (14). 
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Index rentability je doporučeno používat jako kritérium výběru investičních variant 

právě tehdy, když se má rozhodovat mezi několika projekty, ale kapitálové zdroje jsou 

omezeny. Jinak řečeno, není možné přijmout všechny projekty, které zabezpečují 

nejvyšší zhodnocení na jednotku investovaných prostředků (14). 

Doba návratnosti 

Metoda je schopná vyjádřit čas, za který se kapitálové výdaje spojené s variantou 

investičního projektu splatí ze zisku po zdanění. Zmíněný ukazatel je velmi oblíbený 

pro svou jednoduchost. Ale na druhou stranu existují určité nedostatky, které lze 

odstranit pomoci příjmů z investice, do kterých zahrneme i odpisy, a nebudeme počítat 

dále s průměrnými hodnotami, ale s hodnotami plánovanými v jednotlivých letech. Poté 

lze počítat dobu návratnosti pomoci kumulativního součtu přepokládaných příjmů  

za jednotlivá léta očekávané životnosti investice. Součet lze vyjádřit pomoci vztahu: 

(14) 

Návratnost je daná tím rokem životnosti investičního projektu, ve kterém platí uvedená 

rovnost. Vzorec výpočtu v tomto tvaru nezohledňuje časovou hodnotu peněz. Zmíněný 

nedostatek lze odstranit, když budeme ve výpočtu v jednotlivých letech používat 

diskontovaný cash-flow (14).  

Tato metoda má i další negativa. Nebere v úvahu příjmy z investičního projektu, které 

mohou vznikat po době návratnosti až do konce životnosti investičního projektu. 

Neposkytuje informace o výnosnosti investičního projektu a příspěvek daného projektu 

k tržní hodnotě podniku (14).  

Doba návratnosti investice se počítá z kumulovaného hospodářského výsledku, který 

plyne z investice a vynaložených nákladů na projekt. Tento hospodářský výsledek je 

rozdílem mezi nulovou variantou (bez realizace projektu) a investiční variantou (po 

realizaci projektu). Z hlediska zjištění doby návratnosti investice se sleduje rok,  

ve kterém poměr takto upraveného hospodářského výsledku a vynaložených 

investičních nákladů dosáhne kladné hodnoty. Projekt je přijatelný jen tehdy, kdy je 

doba návratnosti menší nebo rovna době životnosti projektu (7).  

Tato metoda se používá velice často i přes její početné nedostatky. Firmy při výpočtech 

dávají přednost jednoduchosti metod a nedostatky je od výpočtů neodrazují. 
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Čistá současná hodnota (ČSH) 

Tuto metodu lze zařadit do skupiny metod vycházejících z peněžního toku. Finanční 

teorie říká, že pro výpočet jsou považovány za nejvhodnější, a to hlavně díky tomu, 

že zohledňují všechny příjmy a výdaje související s investicí (14).  

Čistá současná hodnota projektu je definována rozdílem současné hodnoty všech 

budoucích příjmů projektu a současné hodnoty všech výdajů projektu. Jinak řečeno: 

jedná se o součet diskontovaného čistého peněžního toku projektu během jeho života 

zahrnující období výstavby, provozu a fázi likvidace projektu (5). Projekt je přijatelný, 

pokud je NPV > 0 (7). 

Vzorec: (14) 

 (14) 

ČSH – čistá současná hodnota v CZK  

Pt – příjem z investice v jednotlivých letech životnosti v CZK 

KV – kapitálový výdaj v CZK 

N – doba životnosti investice 

t – jednotlivé roky životnosti investice  

i – diskontní sazba investičního projektu 

CFt – cash-flow z investice v jednotlivých letech v CZK 

Ukazatel čisté současné hodnoty zobrazuje efekt, který získáme nad rámec naší 

požadované výnosnosti. Z hlediska teorie podniku se jedná o hodnotu, která vyjadřuje 

zvýšení tržní hodnoty podniku (14).  

Jestliže ČSH > 0, je investiční projekt pro podnik přijatelný, zaručuje požadovanou 

míru výnosu a zvyšuje tržní hodnotu podniku o částku ČSH (14). 

Jestliže ČSH = 0, je investiční projekt také přijatelný, zaručuje požadovanou míru 

výnosnosti, ale už nezvyšuje tržní hodnotu podniku (14). 

Jestliže ČSH < 0, je investiční projekt nepřijatelný, není zaručena požadovaná 

výnosnost a přijetí by snižovalo hodnotu podniku (14). 

Tyto hodnoty se mění v závislosti na požadované míře výkonnosti i. Pokud je i = 0, 

potom ČSH = součet všech peněžních příjmů – kapitálový výdaj. Pro každé i > 0 se 

ČSH blíží k nule (14). 
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Vnitřní výnosové procento 

Tento ukazatel je také často nazýván jako vnitřní míra návratnosti nebo vnitřní míra 

výnosnosti. Ukazuje nám výnosnost, kterou projekt poskytuje během svého života. Jeho 

stanovení je obtížnější než stanovení čisté současné hodnoty především proto, že je 

u jeho výpočtu řešením rovnice n-tého stupně, kde n je doba životnosti projektu. 

Pomoci počítačového projektu lze výpočet stanovit jednoduše. Ručně se stanovuje 

obtížněji, pomocí opakovaných propočtů čisté současné hodnoty při různých hodnotách 

diskontní sazby (5). Udává výši diskontní sazby, při níž bude čistá současná hodnota 

toků plynoucích z investice rovna nule. Projekt je příznivý pro firmu, pokud je vnitřní 

výnosové procento větší než stanovená diskontní sazba (7).  

Vnitřní výnosové procento lze také vyjádřit mírou, při které se současná hodnota 

očekávaných peněžních příjmů z investice rovná současné hodnotě kapitálových výdajů 

na investici vynaložených. Je to tedy čistá současná hodnota, která se rovná nule (14). 

Vzorec:  (14) 

K výpočtu vnitřního výnosového procenta lze použít vzorec:  

(14) 

 

 

VPP – vnitřní výnosové procento 

iv – vyšší hodnota diskontní míry 

in – nižší hodnota diskontní míry 

ČSHv – čistá současná hodnota při vyšší diskontní míře 

ČSHn – čistá současná hodnota při nižší diskontní míře 

Metoda je v praxi používána často a většinou se její výsledky shodují s výsledky čisté 

současné hodnoty. V některých případech však může její výpočet vést k nesprávným 

výsledkům, například když:  

 existují nestandartní peněžní toky z investice, 

 nebo je potřebné se rozhodovat mezi vzájemně se vylučujícími projekty (14). 
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Ekonomická přidaná hodnota (EVA) 

Ukazatel EVA se v současnosti dostává do popředí, protože v sobě zahrnuje mnoho 

výhod. Ukazatel EVA se využívá hlavně pro měření výkonnosti podniku, určení jak 

odměnit manažery, napomáhá při oceňování podniků a při hodnocení výkoností 

a efektivnosti investičních projektů. Tento ukazatel je velmi významný a to hlavně 

proto, že posuzuje výkonnost podniku. Liší se např. od ukazatelů rentability, která 

vychází z účetního zisku, naopak EVA je založena na tzv. ekonomickém zisku. 

Hlavním rozdílem mezi ekonomickým a účetním ziskem je, že ekonomický bere 

v úvahu veškeré náklady na vynaložený kapitál (náklady na cizí i vlastní kapitál) (5). 

Kvůli důležitosti tohoto ukazatele zmíním jeho historii a vznik. Tento ukazatel byl jako 

první zmíněn v New Yorku v roce 1991 ve firmě Stern Stewart & Co. Původně se 

jednalo o koncept, který měl napomáhat k vedení a hodnocení podnikaní (19).  

Ukazatel EVA lze vypočítat jako rozdíl mezi ukazatelem provozního zisku po zdanění 

a náklady vynaloženými na pořízení dlouhodobého kapitálu. Podnik je úspěšný jen 

tehdy, pokud dosahuje vyšší výkonnosti investovaného kapitálu, než činily náklady 

spojené s jeho užitím v podniku (14).  

Vzorec: (14) 

EBIT – provozní zisk před úroky a zdaněním 

t – sazba daně z příjmu 

C – dlouhodobě investovaný kapitál 

WACC – průměrné náklady na kapitál 

Podnik je úspěšný právě tehdy, když je EVA > 0. Jestliže se EVA = 0, pak efektivnost 

investovaného kapitálu je rovna průměrným nákladům na kapitál. 

V případě, že je EVA < 0, se zmenšuje majetek akcionářů, protože výnosnost 

investovaného kapitálu je nižší než náklady na kapitál (14). 
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1.8  Faktory ovlivňující investiční rozhodování 

Faktory, které mají svým působením nebo svou existencí vliv na konečné výsledky 

uvedených metod. Mezi základní a důležité faktory nebo vlivy patří diskontní sazba, 

daňová sazba, inflace a riziko. Tyto vlivy mohou působit na výsledky jednotlivých 

metod nebo na samotné rozhodování investora o investičním záměru. 

1.8.1 Diskontní sazba a požadovaná výnosnost 

Ve statistických a dynamických metodách hodnocení ekonomické efektivnosti můžeme 

narazit na proměnnou, která vystupuje v matematických výrazech a je velmi důležitá. 

Nazývá se diskontní sazba nebo také často požadovaná výnosnost. Proměnná nám 

zobrazuje vliv faktoru času na hodnotu peněz. Může také sloužit k aktualizaci nákladů, 

výnosů nebo peněžních toků z investičního projektu. Současně v konstrukci proměnné 

je částečně zohledněn i faktor rizika, který investice přináší (17). 

Požadovaná výnosnost můžeme říct, že je výnosnost, kterou investor požaduje jako 

minimální kompenzaci za odložení spotřeby a kompenzaci za podstoupení rizika 

investování (17). 

1.8.2 Daně 

Jedná se pravděpodobně o nejstarší formu zásahu státu do ekonomiky. Daň můžeme 

definovat jako přesun peněžních prostředků od soukromého k veřejnému sektoru. 

Je to povinná, zákonem určená platba do veřejného rozpočtu (9). 

Daně v České republice lze rozdělit z hlediska poplatníka a plátce na přímé a nepřímé. 

Nebo z hlediska vztahu mezi vývojem peněžních příjmů domácností a firem a jejich 

skutečnými disponibilními důchody na lineární daně, progresivní daně a degresivní 

daně (9).    

Souvislost daní a investic lze rozdělit: 

o Různé stupně a systémy zdanění podnikových příjmů v různých zemích, 

o vývoj a predikce daňových sazeb, 

o vývoj a změny daňových zákonů v konkrétní zemi (9). 
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1.8.3 Inflace 

Inflace je většinou definována jako zvyšování cenové hladiny, což je způsobeno 

snižováním kupní síly peněz. Z této definice lze odvodit, že inflací nerozumíme růst cen 

jednotlivých druhů výrobků či služeb, ale růst obecné cenové hladiny v dané ekonomice 

(9).  

Nejčastěji se udává míra inflace v procentech. Míra inflace se rovná procentuální změně 

cenového indexu za určité období. Vypočítá se jako rozdíl cenového indexu běžného 

a základního období, dělený cenovým indexem základního období. Výsledek násobíme 

stem, abychom získali vyjádření v procentech (9).  

Modely hodnocení investic pracují s odhadem do budoucnosti a to je hlavní důvod, proč 

se v nich promítá inflace a inflační prostředí. Důležitá otázka je: v jakých cenách 

vyjadřovat veličiny vstupující do metod hodnocení, zda cenou reálnou nebo nominální. 

Pokud inflace dosud nebyla zahrnována do metod hodnocení, vše vyjadřujeme v cenách 

nominálních (10). 

U peněžních příjmů záleží hlavně na růstu prodejních cen výrobků nebo služeb. Opačně 

je tomu u kapitálových a provozních výdajů, kde je třeba sledovat růst cen vstupních 

surovin, energií a mezd (17).  

Často se v teorii předpokládá pro zjednodušení, že ceny vstupů i výstupů jsou ovlivněny 

stejně, tuto situaci lze nazvat pojmem neutrální inflaci. Není možno vycházet 

z průměrné celostátní inflace, ale naopak z růstu cen v jednotlivých odvětvích, 

oblastech a oborech podnikání (17). 

Inflace má vliv i na samotnou diskontní sazbu, kdy vlivem inflace diskontní sazba 

stoupá a je třeba začít rozlišovat mezi reálnou a nominální diskontní sazbou (17).  

 

Vztah reálné a nominální sazby definuje Fisherova rovnice: 1)1(*)1(  IRN (17) 

 

N – nominální diskontní faktor 

R – reálný diskontní faktor 

I – koeficient 

 

Když se diskontní sazba promítne do inflace, je třeba dodržovat základní pravidla: 

nominální peněžní toky diskontovat nominální diskontní sazbou, reálné peněžní toky 

diskontovat reálnou diskontní sazbou (7). 
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1.9 Riziko investičního projektu 

Riziko lze chápat jako možnost vzniku ztráty, možnost výskytu události, která zabrání 

či ohrozí dosažení cílů jednotlivce, investičního projektu nebo organizace. Dále může 

být riziko nebezpečí negativních odchylek od stanovených úrovní cílů jednotlivce, 

investičního projektu či organizace (5).  

Na rizika a jejich zamezení se v podniku se zaměřuje rizikový management. Pojem 

rizikový management se rozšířil až v posledních dvou letech.  

Hlavním úkolem rizikového managementu je optimalizace finanční a kapitálové 

struktury podniku, která se dále projevuje v optimalizaci investičního projektu (18).  

Rizika se dělí z různých hledisek, a proto lze najít různé faktory, podle kterých je 

můžeme rozdělit. Riziko investičního projektu není tvořeno pouze jedním druhem 

rizika, ale naopak více druhy rizik, které bych ráda zmínila v následovném výčtu (7): 

 

Rizika se dělí podle závislosti či nezávislosti na podnikové činnosti: 

o objektivní riziko je nezávislé na činnosti podniku, na vůli a schopnostech 

podnikového managementu, vlastníka nebo zaměstnance (přírodní události, 

změny makroekonomického charakteru, politické vlivy), 

o subjektivní riziko je zvláštní tím, že je závislé na činnosti podnikového 

managementu, vlastníků a zaměstnanců (nedostatečné technické 

a ekonomické znalosti, nedbalost), 

o kombinované riziko zahrnuje odchylky, do kterých patří objektivní 

i subjektivní rizika zároveň. 

 

Další dělení rizik podle jednotlivých činností podniku: 

o riziko provozní – do provozního rizika lze zařadit havárií strojů, úrazy, 

riziko stávek atd., 

o riziko tržní – do tržního rizika lze zařadit riziko odbytu, vývoje cen atd., 

o riziko inovační – do inovačního rizika lze zařadit zavádění nových výrobků 

na trh a nových technologií při výrobě atd., 

o riziko investiční – investiční riziko zahrnuje převážně riziko při rozdělení 

financí do hmotného či nehmotného investičního majetku a dlouhodobého 

finančního majetku atd., 
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o riziko finanční – finanční riziko je takové, které plyne z používání různých 

druhů kapitálu, riziko likvidity, riziko plynoucí ze změny daní, kurzů a úroků 

atd., 

o celkové podnikatelské riziko – tento druh rizika v sobě zahrnuje všechna 

předchozí rizika a jejich vzájemné vazby atd. 

 

Dělení rizik podle závislosti na celkovém ekonomickém vývoji: 

o systematické riziko vzniká z důvodů změn v celé ekonomice a postihuje 

všechny firmy (nelze toto riziko snižovat diverzifikací), 

o nesystematické riziko je stanovené zvlášť pro jednotlivé obory, firmy, 

projekty. 

 

Poslední dělení rizik podle možnosti jejich ovlivňování: 

o rizika ovlivnitelná jsou pro podnik zásadní, protože je sám může ovlivnit 

svým chováním a činností a nakonec je eliminovat, 

o rizika neovlivnitelná jsou pro podnik velmi nepříznivá, protože je ovlivnit 

sám nemůže, patří sem značná část rizik. 

Eliminaci rizika lze provádět pomoci několika metod. Vhodnou vybereme podle toho, 

jaký postoj k riziku podnik má a podle způsobu řízení podniku ve vztahu k riziku. Tato 

činnost je nazývána řízení rizik. Její podstatou a cílem je identifikace rizik a jejich úplná 

nebo alespoň částečná eliminace nebo její úplné odstranění. 

Mezi hlavní činnosti řízení rizika se zahrnují tyto činnosti (7): 

1. Identifikace rizik – hledání příčiny, rozeznání o jaký druh rizika se jedná. 

2. Měření stupně rizik – vysoký, normální, nízký stupeň rizika. 

3. Analýza vlivu rizika na podnikatelskou činnost pomoci daných metod a analýz – 

vliv rizika na zisk nebo na peněžní tok. 

4. Následná ochrana proti identifikovaným rizikům – rozložení rizika, přesouvání 

rizika na třetí osoby, pojištění proti riziku, tvorba rezerv atd. 
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1.10 Volba optimálních metod pro praktickou část 

V závěru této kapitoly se pokusím odpovědět na otázku, které konkrétní metody by bylo 

nejvhodnější a nejlepší aplikovat na praktickou část diplomové práce. V současnosti se 

v praxi nejvíce upřednostňují metody, které jsou založeny na kritériu celkového 

peněžního toku z investice a zároveň respektují časovou hodnotu peněz. Pro nalezení 

optimální metody je potřeba vycházet ze základních charakteristik hodnocených 

investic a konfrontovat je s výhodami a nevýhodami jednotlivých metod. 

Základní charakteristika investice, která bude předmětem analýzy v praktické části 

diplomové práce, je následující: 

o Jde o porovnávání dvou variant. Přičemž možno je realizovat pouze jednu 

variantu. Z toho plyne, že se jedná o vylučující se investiční projekty. 

o Předpokládá se dlouhá ekonomická životnost nad 10 let a konvenční peněžní tok 

z investice.  

o Z podstaty investice plyne, že odhad peněžních příjmů by měl být dobře 

predikovatelný na základě interních zdrojů společnosti. To znamená, že by měl 

být snadno plánován do budoucna. 

 

Díky těmto informacím a faktům lze provést výběr metod, které by měly co nejpřesněji 

určit, zda se realizace investice vyplatí, a případně která z variant je pro podnik 

nejvýhodnější.  

Kvůli druhému bodu jsme nuceni vyloučit všechny statické metody, protože 

nerespektují časovou hodnotu peněz a mohlo by tak v propočtech dojít k velkému 

zkreslení výsledků. Statické metody jsou vhodné pro začáteční posouzení vhodnosti 

investic, tedy zda vůbec investici realizovat.  

V mém případě je rozhodnuto: investice by měla být realizována, a proto je vhodnější 

zvolit správnou a vyhovující dynamickou metodu. 

Je však zapotřebí zohlednit nákladové kritérium, které již bylo v podniku využito, 

a to při vyhledávání vhodných dodavatelů. Budu tedy zmiňovat několik dodavatelů 

na základě požadavku co nejnižších celkových provozních a kapitálových nákladů 

investice. 
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Zbyly nám následující dynamické metody: diskontovaná doba návratnosti, čistá 

současná hodnota, index rentability, vnitřní výnosové procento a metoda ekonomické 

přidané hodnoty. 

I když se jedná o varianty investice s konvenčním peněžním tokem a lze tedy využít 

metody vnitřního výnosového procenta, budu muset tuto metodu vyřadit, protože dle 

prvního bodu se jedná o vylučující se projekty. V tomto případě je metoda IRR 

nevhodná, protože vždy nezaručuje výběr optimální varianty.  

Taktéž index rentability je nevhodný, protože by se neměl používat pro hodnocení 

investic, které se vzájemně vylučují, a výběr není omezen celkovou výší kapitálových 

výdajů.  

Metoda čisté současné hodnoty se jeví jako vhodná metoda pro hodnocení. Respektuje 

časovou hodnotu peněz. A efekt z investice považuje čistý peněžní tok. Ten odráží 

nejlépe ekonomický přínos k růstu tržní hodnoty podniku. Metoda je založena 

na absolutním ekonomickém přínosu a počítá s dlouhou ekonomickou životností.  
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

2.1 Základní údaje o společnosti 

Oficiální název: Stoecklin spol. s r. o.  

Sídlo: Jaroslavice 197, Zlín 760 01 

Identifikační číslo: 15527743 

Jednatelka společnosti: Věra Nováková 

V této kapitole bude představena společnost Stoecklin spol. s r. o. Firma sídlí 

na jihovýchodě České republiky a leží blízko hranic Slovenska. Svou geografickou 

polohou se nachází 1000 kilometrů od své mateřské společnosti, která sídlí 

ve Švýcarsku ve městě Dornach a distribuce komponentů pro manipulační techniku 

a regálové zakladače není komplikovaná. 

Firma Stoecklin s r. o. v současnosti disponuje třemi výrobními halami (H1, H2 a H3) 

a kancelářskou budovou. Na výrobní hale H1 se provádí kompletace výrobků 

a na této hale je také umístěn sklad se speciálním materiálem (speciální hydraulický 

zvedák, nerezový materiál). Na výrobní hale H2 se nachází svařovna a výrobní hala H3 

slouží k přípravě materiálu na další výrobu, kdy tato hala je z části využívána i jako 

sklad běžného materiálu (hutní materiál, svařence). 

Firma Stoecklin Logistik AG si od roku 1998 pěstuje dobré vztahy s dodavatelskou 

firmou Rastro. Tato firma byla pro Stoecklin vždy strategický dodavatelský partner díky 

tomu, že vyráběla hydraulický zvedák. 

Se současnou výrobou hydraulických zvedáků a svařenými polotovary dosáhla firma 

Stoecklin spol. s r. o. Zlín svého limitu. Další růst firmy a montáž polotovarů by byly 

možné jen pomocí dalších investic.  

Na přání tehdejšího majitele firmy Rastro v roce 2002, převzala z 51 % vedení firma 

Stoecklin Logistik AG. V roce 2003 se z 51 % přešlo na 100 % vlastnictví firmy 

Stoecklin Logistik AG. Poté sídlo v České republice zcela obměnilo vedení firmy. 

Firma Rastro se v roce 2003 plynule vyvíjela, a to hlavně díky tomu, že firemní 

problémy a výrobní nejistota se zcela vyřešily nebo zkorigovaly.  V roce 2007 

se představenstvo firmy Stoecklin rozhodlo, že sídlo v České republice přejmenují 

na Stoecklin spol. s r. o. Zlín.  
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V posledních letech firma Stoecklin s r. o. Zlín dokázala, že umí zhotovit za dobrou 

cenu a na vysoké úrovni kvality svařence, což napomohlo k tomu, že se stala jedinou 

výrobní dceřinou společnosti mateřské firmy ve Švýcarsku. Poloha firmy je téměř 

uprostřed všech potenciálních zákazníků firmy.  

Firma je obklopena zejména: 

o strojírenským odvětvím, 

o železárenským odvětvím, 

o hutním odvětvím. 

  

Díky samostatnému sídlu v České republice a novým dodavatelům byly zaznamenány 

následující změny: 

o redukce celkových nákladů, 

o zvýšení úrovně kvality, 

o řízení flexibility, 

o zvýšení kompetencí, 

o řízení a podpora nových zakázek. 

Po převzetí firmy se zavedl pohotový dodavatelský servis, který přišel všem 

zákazníkům velmi vhod.  

Existují tři možnosti jak zboží dodat zákazníkovi: 

o zákazník si zboží vyzvedne sám, po té co mu firma poskytne informaci 

o kompletaci výrobku, 

o na území Moravy firma provozuje dovoz zboží za příplatek, 

o zákazníky mimo území Moravy obsloužíme prostřednictvím nákladní dopravy 

externí firmy, která ale bude, jak pro zákazníka, tak pro firmu více nákladná. 

2.2 Odvětví 

Společnost Stoecklin spol. s r. o. působí v odvětví strojírenství, konkrétnější označení 

je CZ – NACE 30 - Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení. Společnost 

se zabývá výrobou komponentů pro manipulační techniku. Dále tyto zařízení opravuje, 

čistí a dokompletuje. Komponenty jsou např. vidlice, táhlo, skříň a tvoří nezbytnou část 

k výrobě manipulačních vozíků (21). 
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2.3 Organizační struktura 

Zde bude znázorněna organizační struktura podniku. Jedná se o liniovou organizační 

strukturu, ve které jsou jednoznačně znázorněny vztahy nadřízenosti a podřízenosti. 

Jedná se o společnost s ručením omezeným. Statutárním orgánem, který má právo 

jednat jménem společnosti, je jednatelka společnosti Věra Nováková. 

 

Obrázek 2: Organizační struktura podniku (zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů) 

 

Organizační struktura nám ukazuje, že podnik je rozdělen na čtyři části: výroba, 

nákupní oddělení, účetní oddělení a obchodní oddělení. Výroba obsahuje produkci 1, 

produkci 2 a produkci 3, která zahrnuje i logistiku. Nákupní oddělení má za úkol 

sestavování kalkulací. Účetní oddělení má na starosti účetnictví, finance a mzdové 

záležitosti firmy. Obchodní oddělení se věnuje objednávkám, zakázkám a prodeji 

náhradních dílů.  
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2.4 Strategická analýza společnosti  

SLEPTE  

K tomu, aby společnost byla úspěšná, musí být vytvořená její strategie v souladu s  

okolím. V rámci této kapitoly bude provedena analýza vnějšího okolí podniku metodou 

SLEPTE. 

Sociální faktory 

Do sociálních faktorů patří demografické vlivy, makroekonomické charakteristiky 

práce, sociálně – kulturní aspekty, dostupnost pracovní síly a pracovní zvyklosti. 

V případě výroby komponentů pro manipulační techniku je zákazníkem mateřská 

společnost Stoecklin Logistik AG ve Švýcarsku. Vzhledem k tomu nejsou demografické 

faktory příliš rozhodující, jako např. velikost populace nebo věková struktura 

obyvatelstva dané země.  

U makroekonomických vlivů je tomu trochu jinak. Velký vliv má změna poptávky 

po komponentech společnosti od mateřské společnosti. Dále větší vliv má 

nezaměstnanost v daném státě. Naopak změna inflace nebo HDP má na cenovou 

politiku společnosti vliv menší a ovlivňuje pouze výši mzdy zaměstnanců.  

V současnosti hraje taky velkou roli dostupnost pracovní síly a její pracovní zvyklosti. 

Společnost má problém s pracovní sílou, protože mateřská společnost má vyšší nároky 

na pracovní sílu. Je zde nesoulad v pohledu na dobře vykonanou práci.  

Pracovní zvyklosti u pracovníků v České republice se velmi liší od zvyklostí 

ve Švýcarsku. V ČR jsou zaměstnanci většinou nespokojení a vybíraví.  

V současné době je standardem, aby podnik vyráběl potřebné komponenty 

pro mateřskou společnost. 

Legislativní faktory 

Podmínky podnikatelského prostředí se v ČR zhoršují a podmínky pro výkon 

podnikatelské činnosti jsou komplikovanější, i když stát má snahy právní předpisy 

pro podnikání zjednodušit. Společnost Stoecklin spol. s r. o. v oblasti prodeje 

komponentů pro manipulační techniku musí dodržovat široké množství norem, nařízení, 

předpisů a zákonů.  
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V současné době probíhá daňová reforma, kterou budou doprovázet zásadní změny v 

daňových zákonech, a především se to týká daní z příjmů.  V platnosti je nový občanský 

zákoník i zákon o obchodních korporacích.  

Od začátku roku 2013 vzrostly obě sazby daně z přidané hodnoty o 1 %. Základní sazba 

je nyní ve výši 21 % a snížená sazba ve výši 15 %. Do budoucna se předpokládá jejich 

sjednocení. 

Ekonomické faktory 

Hospodářství v ČR je velmi ovlivňováno hospodářskou a ekonomickou situací v zemích 

Evropské unie. A to hlavně z důvodu exportu do těchto zemí.  

Hrubý domácí produkt v letech 2010 a 2011 zaznamenal příznivý vývoj, v důsledku 

ozdravení ekonomiky v celé Evropské Unii. Ale v roce 2012 se opět česká ekonomika 

dostala do recese a hrubý domácí produkt poklesl meziročně o 1,1 %. Vývoj ekonomiky 

do budoucna není příliš příznivý, očekává se pokles výkonnosti nejen ekonomiky ČR 

ale i členských zemí Evropské unie. 

Průměrná hodnota inflace v roce 2010 byla 1,5 %, vzrostla oproti minulému období 

v důsledku zvýšení cen potravin a nealkoholických nápojů. V roce 2011 opět průměrná 

míra inflace vzrostla o 0,4% a ustálila se na hodnotě 1,9 %. V roce 2011 měla 

dominantní vliv na vzrůst celkové hladiny spotřebitelských cen zvýšení cen za energie 

a bydlení. Nejvyšší hodnota za poslední čtyři roky byla naměřena v roce 2012, kdy 

činila 3,3 %, a to je o 1,4 % bodu více než v předešlém roce. Hodnotu inflace 

v budoucnu je možno očekávat okolo 2%. 

Politické faktory 

V České republice je typicky velice nestabilní politická situace. V posledních deseti 

letech nedokázala žádná vláda ČR vládnout celé volební období. Nejvíce vyskytující se 

příčinou je nestabilita a vnitrostranické dění uvnitř nejsilnější vládní strany. V roce 2013 

proběhly volby do poslanecké sněmovny, ve kterých vyhrála levicová strana a zároveň 

se konala první přímá volba prezidenta. 

V letošním roce 2014 se budou konat v ČR volby do Evropského parlamentu, 

do zastupitelstev obcí a do Senátu. Politická situace v ČR má velký vliv na zahraniční 

obchody, které jsou pro společnost Stoecklin spol. s r. o. velice důležité.  
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V zahraničním obchodu je významný kurz české koruny vůči cizím měnám. Velkou roli 

hraje také otevřenost či uzavřenost zahraničním investicím. Na vše má vliv politické 

dění v dané zemi. 

Technické a technologické faktory 

V dnešní době se klade velký důraz na technologické pokroky a inovace všech výrobků, 

kam patří i výroba komponentů pro manipulační techniku. Proto by mělo být v zájmu 

společnosti snažit se jejich technické parametry stále zdokonalovat a zlepšovat. Měly 

by být snadno opravitelné, obnovitelné a kompatibilní s ostatními výrobky. 

V oblasti výroby komponentů pro manipulační techniku dochází k rychlému opotřebení 

a zastarávání strojů. Proto se musí společnost stále rozhodovat, zda stroje nechat opravit 

nebo koupit nové, které mohou mít lepší technické vybavení. 

U všech výrobků se klade velký důraz jak na jejich vývoj, kvalitu tak i pečlivost jejich 

výroby. Je potřeba jejich stav kontrolovat, hlásit veškeré vady, popřípadě poskytnout 

opravu nebo potřebný servis. 

Ekologické faktory 

V současnosti se klade velký důraz také na ekologii a na ochranu životního prostředí. 

Množství států, mezi které patří i Česká republika, jsou členy různých organizací, které 

dodržují určitá opatření, normy nebo limity v oblasti ekologie a ochrany životního 

prostředí. Tyto organizace se nejvíce zaměřují na nakládání s odpady, ochranu 

ohrožených druhů, míru podpory využíváním obnovitelných zdrojů energie, vnímání 

klimatických podmínek a přístup k ochraně životního prostředí.  

Největší nátlak prostřednictvím opatření a různých norem je kladen ze strany státu. 

Vzhledem k tomu, že společnost Stoecklin spol. s r. o. podniká v oblasti manipulační 

techniky, musí dodržovat zákon o odpadech a zákon týkající se škodlivých látek. 

Společnost Stoecklin je povinna financovat a zabezpečit zpětný odběr baterií, 

akumulátorů a odpadu z obalů, které vznikají při koupi nebo opravě strojů potřebných 

k výrobě. Pro minimalizaci dopadů činnosti společnosti na životní prostředí společnost 

v souladu s tímto záměrem vlastní certifikát eko - com v souladu se zákonem o likvidaci 

odpadu.   
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2.5 Porterův model konkurenčního prostředí 

Současná konkurence: 

Společnost Stoecklin působí na trhu, na kterém je velké množství konkurenčních 

podniků, a to z důvodu širokého předmětu podnikání. 

Mezi hlavní konkurenty společnosti Stoecklin spol. s r. o. patří firmy Linde, 

Jungheinrich, Still, Toyota, BT, Desta, Hyster a Nissan. Všechny se zabývají výrobou 

manipulační techniky a regálových zakladačů. Společnost je specifická tím, že své 

výrobky dodává jen své mateřské společnosti. Tím pádem je společnost málo ohrožena 

konkurenty. Jediné, co ji ohrožuje, je nespokojenost s výrobky ze strany mateřské 

společnosti, protože je jejím jediným odběratelem.  

Konkurence ji může i tak ohrozit např. lepším managementem a propagací výrobků. 

Z čehož pak může vznikat rivalita mezi konkurenty. 

Substituty: 

V současné době nemá společnost Stoecklin obavy z nahrazení nově vyvíjenými 

technologiemi. Jediné, čím firma ještě nedisponuje, je systém čárových kódů 

v jednotlivých výrobních halách a laserovým systémem. 

Na druhou stranu společnost může ohrozit nahrazením výrobků konkurenčními výrobky 

značek Linde, Jungheinrich, Still, Toyota, BT, Desta, Hyster a Nissan. Čím nás mohou 

konkurenční firmy překvapit, je levnější výroba, od které se odvíjí i nižší ceny. A dále 

levnější výroba v jiných zemích, sice v horších pracovních podmínkách, ale při nižších 

nákladech pro odběratele. 

Dodavatelé: 

Ve Švýcarsku působí hlavní prodejci, kteří obchodují na daném území. Díky dosažené 

kvalitě a konkurenčním cenám je firma Stoecklin Zlín flexibilním a spolehlivým 

dodavatelem mateřské společnosti.  

Firma Stoecklin spol. s r. o. nakupuje především výpalky od Laser Technology 

(Stoecklin nevlastní technologii vypalování) a Ferona (nákup železného materiálu). Tito 

dva dodavatelé jsou pro firmu nejdůležitější, jelikož dodávají většinu nakupovaného 

materiálu. 

 

 

 

http://www.vzv.cz/cz/aktualne-skladem/voziky-skladem/linde
http://www.vzv.cz/cz/aktualne-skladem/voziky-skladem/jungheinrich
http://www.vzv.cz/cz/aktualne-skladem/voziky-skladem/still
http://www.vzv.cz/cz/aktualne-skladem/voziky-skladem/toyota
http://www.vzv.cz/cz/aktualne-skladem/voziky-skladem/bt
http://www.vzv.cz/cz/aktualne-skladem/voziky-skladem/desta
http://www.vzv.cz/cz/aktualne-skladem/voziky-skladem/hyster
http://www.vzv.cz/cz/aktualne-skladem/voziky-skladem/nissan
http://www.vzv.cz/cz/aktualne-skladem/voziky-skladem/linde
http://www.vzv.cz/cz/aktualne-skladem/voziky-skladem/jungheinrich
http://www.vzv.cz/cz/aktualne-skladem/voziky-skladem/still
http://www.vzv.cz/cz/aktualne-skladem/voziky-skladem/toyota
http://www.vzv.cz/cz/aktualne-skladem/voziky-skladem/bt
http://www.vzv.cz/cz/aktualne-skladem/voziky-skladem/desta
http://www.vzv.cz/cz/aktualne-skladem/voziky-skladem/hyster
http://www.vzv.cz/cz/aktualne-skladem/voziky-skladem/nissan
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Odběratelé: 

Společnost Stoecklin spol. s r. o. nenabízí své výrobky na trzích, prodává a nabízí své 

výrobky pouze své mateřské společnosti Stoecklin Logistik ve Švýcarsku. Tím pádem 

je koncentrace zákazníků velmi omezená. Při odchodu tohoto velkého zákazníka, se 

dokáže společnost Stoecklin osamostatnit a začít své výrobku nabízet na trhu dalším 

zákazníkům.  

Může ji ohrozit šíření špatné reklamy, vypouštění nepravdivých informací  

nebo negativní reklama. Neinformovanost zákazníka nebo také věrný zákazník je 

zvyklý nebo fixovaný na jednu značku, které se do budoucna drží. 

2.6 Finanční analýza společnosti Stoecklin spol. s r. o. 

Finanční analýzou zjistíme finanční situaci podniku, údaje budou využity  

i v následujících kapitolách. 

2.6.1 Analýza stavových ukazatelů 

První byla vytvořena analýza stavových ukazatelů. Jde o analýzu majetkové a finanční 

struktury společnosti od roku 2008 až do roku 2012. Data byla čerpána z účetních 

výkazů, které lze najít v příloze č. 1 a v příloze č. 2. 

Vertikální analýza se zaměřuje na procentní rozbor jednotlivých dílčích položek 

rozvahy. Horizontální analýza je na druhou stranu analýza trendů a také slouží jako 

užitečný nástroj. 

Vertikální analýza rozvahy 

AKTIVA 2008 2009 2010 2011 2012 

Aktiva celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Dlouhodobý majetek 76,92 82,19 78,48 73,43 73,00 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,14 0,04 0,00 0,00 0,00 

Dlouhodobý hmotný majetek 76,78 82,15 78,48 73,43 73,00 

Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Oběžná aktiva 22,73 17,53 21,32 26,29 27,00 

Zásoby 16,99 11,78 9,48 17,50 13,31 

Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Krátkodobé pohledávky 4,12 4,99 5,53 5,52 3,24 

Krátkodobý finanční majetek 1,62 0,75 6,31 3,27 9,10 

Časové rozlišení 0,35 0,28 0,20 0,28 1,35 

Tabulka 1: Vertikální analýza rozvahy za období 2008 – 2012 v % (vlastní zdroj zpracování) 
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V tabulce č. 1 lze vidět, že na majetkové struktuře má největší podíl dlouhodobý 

majetek. Dlouhodobý majetek dominuje nad oběžnými aktivy ve všech sledovaných 

letech. Dlouhodobý majetek měl největší podíl na celkových aktivech v roce 2009 a to 

82,19 % a nejmenší podíl měl v roce 2012 a to 73 %. Na dlouhodobém majetku se 

nejvíce podílel dlouhodobý hmotný majetek ve všech letech v rozmezí 73 – 82,15 %. 

V roce 2008 a 2009 se nepatrně podílel i dlouhodobý nehmotný majetek, nejednalo se 

však o více než necelé jedno procento. V dalších letech už se nepodílel vůbec.  

Společnost sice dlouhodobý nehmotný majetek vlastní, ale má ho plně odepsaný. 

Dlouhodobý finanční majetek účetní jednotka nevlastní. Jedná se o kapitálově těžkou 

společnost. 

Největší podíl oběžného majetku na celkových aktivech byl v roce 2011 a nejmenší 

podíl byl v roce 2008. Oběžný majetek se pohyboval v rozmezí 17,53 – 27 %. 

Na oběžných aktivech se nejvíce podílí zásoby a krátkodobé pohledávky.  

Jak můžeme pozorovat z tabulky, podíl zásob na celkových aktivech velmi kolísá 

ve sledovaném období. Jedinou výjimku můžeme vidět v roce 2011, protože 

na oběžném majetku se nejvíce podílí zásoby a krátkodobý finanční majetek. 

Časové rozlišení se na celkových aktivech podílí jen nepatrně. V období 2008 – 2010 

se časové rozlišení pohybovalo v podobných číslech. Až v roce 2011 se časové rozlišení 

rapidně zvýšilo. Časové rozlišení se pohybovalo v rozmezí 0,2 – 1,35 % na celkovém 

objemu aktiv. 
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PASIVA 2008 2009 2010 2011 2012 

Pasiva celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Vlastní kapitál 25,57 20,66 29,02 41,35 46,01 

Základní kapitál 4,88 5,36 4,92 4,53 4,23 

Kapitálové fondy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rezervní fondy, 

nedělitelný fond a 

ostatní fondy ze zisku 

1,01 1,11 1,02 0,94 0,88 

VH minulých let 18,01 21,78 13,03 21,29 35,95 

VH běžného účetního 

období  
1,82 -7,59 10,05 14,59 4,95 

Cizí zdroje 74,41 79,31 70,95 58,65 53,99 

Rezervy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dlouhodobé závazky 58,33 64,33 55,38 44,20 37,69 

Krátkodobé závazky 16,08 14,98 15,57 14,45 16,30 

Tabulka 2: Vertikální analýza rozvahy za období 2008 – 2012 v % (vlastní zdroj zpracování) 

 

V tabulce č. 2 lze vidět, že v letech 2007 - 2008 dominovaly cizí zdroje nad vlastním 

kapitálem. V těchto letech se cizí zdroje pohybovaly mezi 79,31 – 74,41 %.  V letech 

2010 a 2011 se situace začala měnit a podíl vlastního kapitálu a cizích zdrojů se začal 

přibližovat a v posledním roce sledovaného období už se poměr vlastního a cizího 

kapitálu přibližně vyrovnal. V posledním roce se cizí zdroje podílely z 53,99 % a vlastní 

kapitál ze 46,01 % z celkových pasiv.  

Základní kapitál se ve sledovaném období neměnil, ale s porovnáním celkového objemu 

pasiv má kolísavou tendenci. Základní kapitál se pohyboval v rozmezí 4,53 – 5,36 %.  

Na vlastním kapitálu má největší podíl výsledek hospodaření minulých let. V roce 2008 

má výsledek hospodaření běžného období zápornou hodnotu, protože v daném roce 

společnost vykázala ztrátu. 

Na cizích zdrojích se nejvíce podílely dlouhodobé závazky a krátkodobé závazky. 

Dlouhodobé závazky se pohybovaly v rozmezí 37,69 – 64,33 %.  

Dlouhodobé závazky jsou převážně zastoupeny půjčkou, kterou získala společnost 

od mateřské společnosti. Rezervy společnost netvoří a bankovní úvěry vůči bankám 

také nemá.  

Časové rozlišení měla společnost jen v letech 2008 – 2010 a to v hodnotě 0,02 % 

z celkových pasiv. V dalších letech společnost časové rozlišení neměla. 
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Vertikální analýza výkazů zisků a ztrát 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 

Tržby za prodej zboží 0,07 0,05 0,05 0,21 0,11 

Obchodní marže 0,02 0,01 -0,01 0,04 0,03 

Výkony 99,02 99,23 99,14 99,26 99,31 

Výkonová spotřeba 67,61 63,16 64,03 60,50 61,14 

Přidaná hodnota 31,43 36,08 35,10 38,81 38,19 

Osobní náklady 24,87 36,40 22,77 21,85 27,11 

Daně a poplatky 0,17 0,31 0,30 0,17 0,13 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku 
1,83 1,29 2,71 2,57 3,35 

Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku a materiálu 
0,42 0,35 0,32 0,28 0,28 

Ostatní provozní náklady 1,86 1,97 1,63 1,65 1,63 

Provozní výsledek hospodaření 3,15 -3,44 8,16 12,77 6,20 

Finanční výsledek hospodaření -1,70 -3,15 -1,85 -1,64 -1,53 

Výsledek hospodaření za běžnou 

činnost 
-1,70 -3,15 -1,85 -1,64 -1,53 

Mimořádný výsledek hospodaření 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 

Výsledek hospodaření za účetní 

období  
1,13 -6,42 5,80 8,98 2,96 

Výsledek hospodaření před zdaněním 1,45 -6,42 6,82 13,28 5,61 

Tabulka 3: Vertikální analýza výkazů zisků a ztrát v % (vlastní zdroj zpracování) 

 

Tabulka č. 3 zobrazuje vertikální analýzu výkazu zisku a ztráty. Největší podíl 

z celkových tržeb mají výkony. Hodnota výkonů se pohybuje v rozmezí 99,02 -99,31 

%. V důsledku této skutečnosti můžeme říct, že se jedná o výrobní společnost. Tržby 

za zboží se na celkových tržbách podílejí jen v rozmezí 0,05 – 0,21 %. 

Největší podíl na celkových nákladech mají výkonová spotřeba a osobní náklady. 

Výkonová spotřeba se pohybuje v rozmezí 60,5 – 67,61%.  

Finanční výsledek je ve sledovaném období v záporných číslech, protože ve všech 

letech ve finanční oblasti dosahovala společnost ztráty.  

Finanční výsledek hospodaření za účetní období byl v roce 2008 záporný, protože 

účetní jednotka dosáhla ztráty. 

Metoda horizontální analýzy je založena na analýze trendů. Sleduje vývoj položek 

finančních výkazů v čase, vyhodnocení se provádí pomocí vyčíslení absolutních 

a relativních změn položek „po řádcích“ výkazů.  
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Horizontální analýza rozvahy 

AKTIVA 2008 – 2009 2009 – 2010 2010 – 2011 2011 – 2012 

Aktiva celkem -8,96 8,90 8,59 7,06 

Dlouhodobý majetek -2,73 3,99 1,60 6,43 

Dlouhodobý nehmotný 

majetek 
-75,86 -100,00 na na 

Dlouhodobý hmotný 

majetek 
-2,59 4,04 1,60 6,43 

Dlouhodobý finanční 

majetek 
na na na na 

Oběžná aktiva -29,80 32,46 33,91 9,94 

Zásoby -36,84 -12,40 100,42 -18,57 

Dlouhodobé pohledávky na na na na 

Krátkodobé pohledávky 10,18 20,68 8,46 -37,18 

Krátkodobý finanční 

majetek 
-57,77 815,00 -43,72 198,06 

Časové rozlišení -25,87 -23,58 50,62 421,31 

Tabulka 4: Horizontální analýza rozvahy za období 2008 – 2012 v % (vlastní zdroj zpracování) 

 

U dlouhodobého nehmotného majetku došlo k největšímu snížení až o 100 % a to mezi 

roky 2009 – 2010. 

Oběžná aktiva měla kolísavou tendenci. Největších výkyvů dosahuje společnost 

u krátkodobého finančního majetku. Mezi roky 2009 – 2010 se zvýšil finanční majetek 

až o 815 % a mezi roky 2011 – 2012 o 198,06 %. Dalším velký výkyv nastal u zásob, 

které se zvýšily až o 100 % meziročně v letech 2010 a 2011. 

Časové rozlišení mělo jediné stoupající tendenci. Největší skok nastal mezi roky 2011 –

2012, kdy se časové rozlišení zvýšilo o 421,31 %. 

Podle výsledků horizontální analýzy má společnost velmi nestabilní aktiva. Aktiva 

se v každém sledovaném období mění a velmi kolísají. 
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PASIVA 2008 – 2009 2009 – 2010 2010 – 2011 2011 – 2012 

Pasiva celkem -8,96 889,96 858,83 705,67 

Vlastní kapitál -2642,68 5295,11 5470,27 1912,18 

Základní kapitál 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rezervní fondy, 

nedělitelný fond a 

ostatní fondy ze zisku 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Výsledek hospodaření 

minulých let 
1009,35 -3485,11 7738,95 8077,95 

Výsledek hospodaření 

běžného účetního 

období 

-48013,42 -24413,84 5764,33 -6368,30 

Cizí zdroje -295,84 -257,88 -1023,80 -144,94 

Dlouhodobé závazky 41,84 -625,00 -1333,33 -871,79 

Krátkodobé závazky -1520,72 1319,13 77,48 2079,08 

Tabulka 5: Horizontální analýza rozvahy za období 2008 – 2012 v % (vlastní zdroj zpracování) 

 

Celková pasiva měla rostoucí tendenci. Největší nárůst byl mezi roky 2009 – 2010. 

Vlastní kapitál měl také rostoucí tendenci jako celková pasiva. Největší nárůst byl mezi 

roky 2010 – 2011. Nárůst způsobil výsledek hospodaření minulých let.  

Cizí zdroje mají klesající tendenci. Největší pokles zaznamenaly mezi roky 2010 – 2011 

a to o 1023,8 %. Krátkodobé závazky mají rostoucí tendenci.  

Časové rozlišení mělo největší skok mezi roky 2010 – 2011, kdy se snížilo na 0. 

V dalších letech už společnost časové rozlišení vykazovala v nulové hodnotě. 
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Horizontální analýza výsledovky 

 Rok 2008 – 2009 2009 – 2010 2010 – 2011 2011 – 2012 

Tržby za prodej 

zboží 
-51,16 61,90 423,53 -50,00 

Tržby za prodej 

vlastních výrobků a 

služeb 

-30,68 

 

56,93 

 

13,28 

 

-0,20 

 

Obchodní marže -58,33 -200,00 -820,00 -41,67 

Osobní náklady -2,20 0,12 14,81 15,94 

Odpisy 

dlouhodobého 

nehmotného a 

hmotného majetku 

-52,98 236,62 13,70 21,67 

Výsledek 

hospodaření za 

běžnou činnost 

-489,68 -240,90 85,18 -69,19 

Výsledek 

hospodaření za 

účetní období  

-479,62 -244,63 85,18 -69,19 

Výsledek 

hospodaření 
-395,62 -270,06 133,04 -60,55 

Tabulka 6: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty za období 2008 – 2012 v % (vlastní zdroj 

zpracování) 

 

Obchodní marže má klesající tendenci. Osobní náklady mají rostoucí tendenci 

v důsledku zvyšování počtu zaměstnanců společnosti. Odpisy mají rovněž rostoucí 

tendenci. 

Výsledek hospodaření měl klesající tendenci. Ve druhém období došlo ke ztrátě 

v důsledku hospodářské krize, která zasáhla mateřskou a tudíž i naši sledovanou 

společnost. Výjimkou bylo třetí období sledování, kdy se výsledek hospodaření 

za účetní období zvýšil o 85,18 %. 
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2.6.2 Analýza poměrových ukazatelů 

Do kategorie poměrových ukazatelů patří ukazatele rentability, likvidity, aktivity 

a zadluženosti.  

Ukazatele rentability 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 

ROA – Rentabilita celkových aktiv 4,92 13,19 9,59 8,5 8,81 

ROE – Rentabilita vlastního kapitálu 3,2 19,3 22,63 17,29 15,26 

ROS – Rentabilita tržeb 1,5 13,66 18,5 14,37 16,73 

Tabulka 7: Rentabilita odvětví v období 2008 – 2009 v % (vlastní zdroj zpracování) 

 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 

ROA – Rentabilita celkových aktiv 4,58 -4,17 14,83 28,48 11,71 

ROCE – Rentabilita kapitálu 5,46 -4,90 17,57 33,28 13,99 

ROE – Rentabilita vlastního kapitálu 7,12 -36,74 34,74 41,58 10,76 

ROS - Rentabilita tržeb 1,15 -6,29 5,79 9,46 2,92 

Tabulka 8: Rentabilita společnosti za období 2008 – 2009 v % (vlastní zdroj zpracování) 

 

Rentabilita aktiv neboli produkční síla poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými 

do podnikání bez ohledu na způsob financování (17). Důležité je tedy to, zda podnik 

dokáže efektivně využít svoji majetkovou bázi. Při porovnání rentability celkových 

aktiv společnosti s rentabilitou odvětví tak můžeme říct, že v posledních dvou letech je 

výrazně vyšší. Rentabilita v roce 2009 vyšla záporná, protože společnost dosáhla ztráty. 

Rentabilita kapitálu nám udává výnosnost dlouhodobých podnikových investic. 

Ve sledovaném období můžeme být spokojeni, protože výnosnost podnikových investic 

je vyšší než úroková sazba z úvěrů a půjček. Úroková sazba půjčky vůči mateřské 

společnosti je 5 %, tudíž splňuje kritérium. Jen v roce 2009 kritérium nebylo splněno. 

V tomto roce byla rentabilita firmy dokonce záporná. U projektů, kde je vypočtená 

rentabilita nižší než výše úroku nebo je dokonce záporná je pak na místě zvážit, zda a za 

jakých podmínek z daného projektu či podnikání nevystoupit.   

Rentabilita vlastního kapitálu ROE je přirozeně závislá na oboru činnosti dané firmy – 

zatímco někde je běžné ROE v řádu stovek procent (např. investiční společnosti), 

v jiných oborech jsou to jen jednotky (např. hutní průmysl). Nejlepší rentabilita byla 

v roce 2011, naopak nejhorší výsledky společnost zaznamenala v roce 2009. Rentabilita 

vlastního kapitálu odvětví má velmi kolísavý charakter, jako naše společnost. V letech 

2008, 2010 a 2011 výrazně výsledky společnosti převyšují oborový průměr.  

V posledním roce se rentabilita výrazně snížila a také byla pod oborovým průměrem. 
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ROS vypovídá o tom, kolik korun zisku připadne na jednu korunu tržeb, neboli jaká je 

faktická celková marže společnosti po zvážení všech jejích nákladů na cizí kapitál, 

zaměstnance, provoz, atd. Rentabilita tržeb je závislá na odvětví. Nejlépe se dařilo 

v roce 2011, jako u předchozího ukazatele. Ve všech letech rentabilita společnosti je 

hluboce pod oborovým průměrem.  

 

Ukazatele likvidity 

 Rok 2008 2009 2010 2011 2012 

Celková likvidita   1,33 1,37 1,33 1,23 1,23 

Pohotová likvidita  0,68 0,72 0,7 0,66 0,55 

Peněžní likvidita    0,2 0,17 0,19 0,11 0,12 

Tabulka 9: Ukazatele likvidity odvětví za období 2008 – 2012 (zdroj: finanční analýzy podnikových sfér) 

 

 Rok 2008 2009 2010 2011 2012 

Celková likvidita   1,41 1,17 1,37 1,82 1,66 

Pohotová likvidita  0,36 0,38 0,76 0,61 0,76 

Peněžní likvidita    0,10 0,05 0,40 0,22 0,55 

Tabulka 10:Ukazatele likvidity společnosti za období 2008 – 2012 (vlastní zdroj zpracování) 

 

Běžná likvidita by měla dosahovat doporučených hodnot v rozmezí 1,5 – 2,5 (22). 

V tabulce lze vidět, že čísla běžné likvidity nedosahují doporučované hodnoty v letech 

2008 – 2010. V roce 2011 a 2012 už společnost dosahuje doporučených hodnot. 

Celková likvidita společnosti převyšuje hodnoty odvětví v roce 2008, 2011 a 2012. 

Pokud by společnost dosahovala celkové likvidity menší než 1, nedokázala by 

společnost hradit své závazky, tudíž by se dostala do platebních potíží. K takové situaci 

naštěstí u naší společnosti nedošlo. 

Pohotová likvidita by měla podle doporučení nabývat hodnot z intervalu 1 – 1,5 (23). 

V tomto ohledu společnost nedosahuje doporučených hodnot. 

Pokud porovnáme s odvětvím, můžeme říct, že pohotová likvidita společnosti 

nedosahuje zdaleka takové likvidity v prvním a v druhém roce. V dalších letech je 

oborová likvidita společnosti na podobné úrovni. 

Doporučená hodnota okamžité likvidity je stanovena na rozmezí 0,2 – 0,5 (24). Okamžitá 

likvidita tedy dosahuje v letech 2010 – 2012 doporučených hodnot. Okamžitá likvidita 

společnosti převyšuje hodnotu likvidity odvětví až v posledních třech letech sledovaného 

období.  
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Ukazatele aktivity 

 Rok 2008 2009 2010 2011 2012 

Obrat aktiv   1,59 1,21 1,74 1,82 1,69 

Obrat zásob    9,34 10,25 18,35 10,39 12,72 

Doba obratu zásob (ve dnech) 38,56 35,14 19,61 34,64 28,30 

Doba inkasa pohledávek (ve dnech) 9,36 14,88 11,44 10,94 6,89 

Doba splatnosti krátkodobých závazků (ve dnech)  36,50 44,66 32,21 28,60 34,66 

Tabulka 11: Ukazatele aktivity společnosti za období 2008 – 2009 (vlastní zdroj zpracování) 

 

Obrat aktiv neboli produktivita vloženého kapitálu nám udává, jak efektivně využíváme 

aktiva ve firmě.  Obrat aktiv je příznivý, když je roven jedné. Ve sledovaném období je 

obrat aktiv ve všech letech větší než 1.  

Doba obratu zásob nám ukazuje, za jaký čas prodá společnost své zásoby. 

Ve sledovaném období na tom byla nejlépe v roce 2009 a nejhůře v roce 2008. 

Doba inkasa pohledávek nám udává, za kolik dnů společnost průměrně inkasuje 

pohledávky.  Nejhůře na tom byla v roce 2009, kdy inkasovala za necelých 15 dnů 

a naopak nejlépe na tom byla společnost v roce 2012, kdy inkasovala pohledávky 

za necelých 7 dnů. 

Doba obratu závazků vyjadřuje, jak podnik odkládá platbu svých faktur od dodavatelů. 

To se nejlépe podařilo v roce 2009. Když srovnáme ukazatele doby inkasa pohledávek 

a doby splatnosti krátkodobých závazků, vidíme, že firma má velmi dobře nastaveny 

doby splatnosti. Pohledávky inkasuje o mnoho dříve, než splácí své závazky. 

 

Ukazatele zadluženosti 

Z hodnot celkové zadluženosti vidíme, že je firma financována více z cizích zdrojů. 

 Rok 2008 2009 2010 2011 2012 

Koeficient samofinancování v % 25,57 20,66 29,02 41,35 46,01 

Celková zadluženost v % 74,41 79,31 70,95 58,65 53,99 

Úrokové krytí 2,04 -1,22 4,98 9,38 5,01 

Tabulka 12: Ukazatele zadluženosti společnosti za období 2008 – 2012 (vlastní zdroj zpracování) 

 

Na počátku sledovaného období financoval podnik svá aktiva z ¼ z vlastních zdrojů a ¾ 

z cizích zdrojů. Na konci sledovaného období už podnik financoval aktiva 

z ½ z vlastních zdrojů a z ½ z cizích zdrojů. Podnik začal upřednostňovat nákupy 

z vlastních zdrojů. 
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Úrokové krytí  je poměrový ukazatel, který nám říká, kolikrát jsou úroky 

z poskytnutých úvěrů kryty výsledkem hospodaření firmy za dané účetní období. Čím 

vyšší je tento ukazatel, tím vyšší je úroveň finanční situace ve firmě. V roce 2009 lze 

vidět záporné hodnoty, které se ale naopak v roce 2010 dostaly do příznivých čísel 

a takto to zůstalo i do budoucích let.  
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2.7  SWOT analýza společnosti 

V této části bude provedena SWOT analýza, která vyplynula ze SLEPTE analýzy, 

Porterova modelu konkurenčního prostředí a finanční analýzy společnosti, právě z ní lze 

zjistit současnou a budoucí situaci společnosti. V následujícím obrázku jsou zobrazeny 

silné a slabé stránky společnosti, příležitosti a hrozby. 

 

SWOT analýza 

  

Pomocné dosažení cíle 

 

Škodlivé dosažení cíle 

V
n

it
řn

í 
p

ů
v
o
d

 

 

Silné stránky 

 zázemí stabilní mateřské společnosti 

 nízká intenzita konkurence v odvětví 

 výhodné podmínky čerpání úvěrů 

 finančně stabilní podnik 

 příznivý vývoj podniku v oblasti 

prodejů a dosahované rentability 

 

 

Slabé stránky 

 omezená možnost rozhodovat z 

pozice dceřiné společnosti závislost 

na odbytu hotových výrobků 

mateřské společnosti 

 velká vzdálenost mezi mateřskou a 

dceřinou společností 

 jazyková bariéra 

 nejistá budoucí výroba 

 chybějící technologické vybavení 

 chybějící systém čárových kódů 

 

V
n

ěj
ší

 p
ů

v
o
d

 

 

Příležitosti 

 zavedení nového informačního 

systému  

 zlepšení pracovních podmínek 

zaměstnanců 

 rozšíření skladovacích prostor 

 osamostatnění společnosti 

 prodej výrobků za tržní cenu 

 

 

Hrozby 

 ztráta trhů a konkurenceschopnosti v 

případě osamostatnění se od 

mateřské společnosti 

 odliv kvalifikovaných zaměstnanců 

 

Tabulka 13: SWOT analýza společnosti Stoecklin (zdroj: vlastní zpracování) 
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2.7.1 Silné stránky 

 Pracovní prostředí je velmi příznivé pro zaměstnance díky pracovním 

podmínkám, např. moderní odsávání svářečské haly.  

 Mateřská společnost přistoupila na obchodování v CZK, proto nevznikají 

kurzovní ztráty. 

 Konkurence je v odvětví velká, ale společnost Stoecklin je jí méně ohrožena 

díky tomu, že jejím jediným odběratelem je mateřská společnost. 

 Dceřiná společnost prodává své produkty pouze své mateřské společnosti, která 

sídlí ve Švýcarsku, takže je méně závislá na tempu růstu DPH a inflace. Proto je 

méně závislá i na vývoji politiky a situace v sídlícím státě – České republice. 

Pouze mzdy dělníků jsou závislé na inflaci. 

 Výhodné je, že dceřiná společnost je domluvená s mateřskou společností, 

na splácení půjčky podle současných finančních možností. 

2.7.2 Slabé stránky 

 Mateřská společnost ovlivňuje cenovou politiku dceřiné společnosti. 

 Vedení dceřiné společnosti nemůže stanovit některá zásadní rozhodnutí bez 

povolení mateřské společnosti. To vede ke zpomalení některých rozhodovacích 

procesů. 

 Dceřiná společnost se spoléhá na mateřskou společnost např. ve financování 

investičních projektů nebo v případě důležitých rozhodnutí. Představuje 

to jakousi jistotu pro dceřinou společnost, ale zároveň i závislost. 

 Produkty jsou prodávány za odsouhlasené ceny mateřskou společností. Tento 

fakt je pro kupujícího velice výhodný. 

 Větší vzdálenost mezi společnostmi může způsobit informační bariéru 

a zpomalit komunikaci mezi nimi.  

 Plán výroby i plán zakázek mateřská společnost poskytuje na celý rok, tento plán 

ale není garantovaný. Garantovaný plán poskytuje mateřská společnost dceřiné 

společnosti pouze na dva měsíce dopředu. Není jistý počet objednávek a jejich 

finanční objem pro daný měsíc. Takže nákup materiálu, výplatu mezd a splátky 

úvěrů si dcera může naplánovat pouze dva měsíce dopředu. U finančního plánu 

více do budoucna je menší jistota jeho plnění. 
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 Jazyková bariéra může ohrozit komunikační procesy mezi vedením v České 

republice a ve Švýcarsku.  

 Chybějící technologie, dceřiná společnost by využila laserové zařízení. Objem 

výpalků se ročně pohybuje v hodnotě 15 mil. CZK.  

 Společnost nemá zavedené čárové kódy na hutní materiál a na pracovní operace, 

to by vedlo k zefektivnění práce a zlepšil by se přehled nad tokem materiálu 

firmou. 

2.7.3 Příležitosti 

 Zavedení nového informačního systému Penta, který pomůže k zavedení 

čárových kódů. 

 Zlepšení sociálních podmínek zaměstnanců díky výstavbě H4, nové sprchy, 

sociální zařízení, jídelna a šatna. 

 Rozšíření logistiky díky výstavbě H4, vzniknou nové skladovací prostory. 

 Společnost má možnost se začít specializovat na prodej na tuzemském trhu. 

 Společnost by se mohla osamostatnit a stát se samostatnou jednotkou. 

 Mohla by začít prodávat za tržní ceny a začít více na sebe vydělávat. To by bylo 

více motivující pro společnost. 

2.7.4 Hrozby 

 V budoucnu se může stát, že mateřská společnost bude mít menší odbyt 

vlastních výrobků a nebude moci podporovat dále dceřinou společnost.  Nebude 

se více investovat a dceřiná společnost nemá dost peněžních prostředků,  

aby dlouhodobě přežívala sama.  

 Na druhou stranu, kdyby se dceřiná společnost osamostatnila, je možnost, že by 

se snížila její konkurenceschopnost, musela by se provést analýza tuzemského 

trhu a zjistit, jaká je na něm současná poptávka. Až po té by se mohla společnost 

osamostatnit a začít prodávat na tuzemský trh. 

 S problémem nedostatku kvalitní pracovní síly se společnost potýká již poslední 

3 roky. Kvalitní zaměstnanci mají tendenci migrovat do zahraničí 

nebo do velkých měst. Firma do budoucna nemůže správně fungovat, 

když nebude mít k dispozici správně kvalifikované pracovníky. 
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Shrnutí SWOT analýzy 

Ze SWOT analýzy vyplývá, že by bylo vhodné rozdělit ji na další body nebo okruhy, 

které se týkají finančních záležitostí a věcí týkajících se strojů, skladů a pracovního 

prostředí zaměstnanců a vedení společnosti. Pro menší komplikovanost, jsem body 

k sobě pouze seřadila a dále nerozdělovala. SWOT analýza by po té byla už zbytečně 

moc složitá a nedodržela bych její správnou strukturu.  

Společnost Stoecklin spol. s r. o. má silnou stránku v tom, že není ohrožená 

konkurenčními firmami a tím pádem má jistotu v odběru a výrobě produktů. Na druhou 

stranu slabá stránka je v tom, že je z velké části ovlivněna vedením mateřské 

společnosti ve Švýcarsku. Nejen výroba, ale i vedení celé dceřiné společnosti, je pod 

plným vlivem mateřské společnosti. Jako příležitost je zmíněno, že by se společnost 

mohla do budoucna osamostatnit a začít prodávat své výrobky na trhu. Pro toto 

rozhodnutí by samozřejmě bylo potřeba mnoho průzkumů a analýz trhu týmem 

odborníků. Bylo by to časově i finančně náročné, ale společnost by získala více 

kompetencí a větší svobodu ve výrobě a rozhodování. Hrozbou pro společnost je, že se 

zhorší situace na trhu práce, zvýší se migrace pracovníků do velkých měst nebo 

dokonce do zahraničí. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY 

Investiční projekt společnosti Stoecklin spol. s r. o. 

3.1 Popis nového investičního projektu 

V této podkapitole bude pozornost věnována nejdůležitější části diplomové práce. 

A tím je investiční záměr společnosti Stoecklin spol. s r. o. Budu zde zmíněny důvody, 

proč se společnost Stoecklin spol. s r. o. rozhodla investovat do výstavby nové výrobní 

haly H4. Investice bude lépe popsána, vyčíslí se náklady na výstavbu nové haly a 

zároveň i budoucí příjmy z této investice.  Sumarizuji se její plné rozměry, zhodnotí se 

jednotlivé nabídky od stavebních firem a vypočítá se, jak se investice firmě vyplatí. 

Společnost má v současnosti tři výrobní haly, H1, H2 a H3, dále ještě kancelářské 

prostory, kde probíhají všechna jednání a slouží jako hlavní sídlo firmy.  

Hlavním důvodem výstavby nové výrobní haly H4 je přesunutí výroby z mateřské 

společnosti do dceřiné společnosti. Financování probíhá za pomoci úvěru od mateřské 

společnosti. 

Dalším důvodem je, že nejstarší hala H1 má potřeby vnitřní rekonstrukce a obnovy. 

Vnitřní rekonstrukce zahrnuje opravy podlah a zabudování jeřábové dráhy. Tento důvod 

zahrnuje další komplikace, které mohou nastat z důvodu rekonstrukce H1.  

Rekonstrukce H1 by mohla zpomalit nebo dokonce přerušit výrobu komponentů pro 

manipulační techniku a regálové zakladače. Do nově postavené haly budou tedy 

přesunuty stroje z H1, a protože H4 by měla být rozměrově větší, bude zde více 

prostoru i pro další stroje. Ty budou transportovány ze sídla mateřské společnosti ve 

Švýcarsku do České republiky. Podobně to bude s pracovníky.  Stávajících 15 

pracovníků se přemístí z H1 do nové haly H4, kde budou pokračovat v pracovním 

procesu.  

Po dokončení rekonstrukce haly H1, předpokládané dokončení rekonstrukce v roce 

2016, bude společnost nabírat nové zaměstnance. Plánovaný počet nových pracovníků, 

kteří se budou přijímat, se odhaduje na 17.  

Investice je v současné době v před-investiční fázi, byla zpracována souhrnná 

projektová dokumentace a technická zpráva.   
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Výstavba, která měla započít v březnu 2014, se z důvodu odložení rozhodnutí jediného 

majitele Stoecklin Logistik AG o realizaci výstavby nové výrobní haly H4, přesouvá na 

březen 2015. 
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Nákres výrobní haly H4 

 

 Obrázek 3: Nákres výrobní haly H4 (vlastní zdroj zpracování) 
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3.1.1  Rozměry výrobní haly H4 

V této tabulce nalezneme celkové rozměry nové výrobní haly H4. Rozměry jsou 

rozděleny na zastavěnou plochu, výrobní a skladovací plochy, přístavek, propojení se 

stávající výrobní halou H1  a parkovací místa. 

Parametry haly údaje v m
2 

kromě * 

Celková zastavěná plocha včetně komunikací 1487 

Zastavěná plocha  1267 

Výrobní a skladovací plochy 977 

Přístavek 200 

Propojení se stávající výrobní halou 90 

Počet parkovacích míst * 16 

Tabulka 14:Rozměry výrobní haly H4 (vlastní zdroj zpracování) 

 

3.2 Plán kapitálových výdajů 

Společnost Stoecklin spol. s r. o., jak již bylo zmíněno dříve, je dceřinou společností 

a investiční záměr je realizován hlavně z důvodů transportu strojírenské výroby 

z mateřské společnosti do dceřiné společnosti.  

I proto se společnosti dohodly na poskytnutí půjčky na realizaci tohoto investičního 

záměru. Aby dceřiná společnost půjčku dostala, bylo potřeba sestavit předběžný 

investiční rozpočet.  Rozpočet je nadhodnocen cca o 8%. Z důvodů větších 

očekávaných vícenákladů, které vznikají v průběhu stavby výrobních hal. 

Nadhodnocení vyplývá ze zkušeností s výstavnou výrobních hal z minulých let. 

Rozpočet kapitálových výdajů na investici 

Pořizovací cena investice Částka 

Příprava území 1 836 269  

Hala  21 815 215 

Jídelna a šatny 12 200 000 

Trafostanice 2 100 000 

Oplocení 350 000 

Přeložky inženýrských sítí 222 249 

Areálová kanalizace 1 601 656 

Komunikace 462 714 

Přípojka vody 15 579  

Kompresor 143 000 

   

Celkem 40 746 682 

Tabulka 15:Rozpočet pro mateřskou společnost v CZK (vlastní zdroj zpracování) 
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Kapitálové výdaje jsou ve výši 40 746 682 CZK. Přesně tak vysokou půjčku dostane 

dceřiná společnost od své mateřské společnosti na výstavbu výrobní haly H4. Pomocí 

této částky bude vypočítána čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento, index 

ziskovosti a doba návratnosti.  

V pořizovací ceně investice jsou zahrnuty také náklady na výstavbu parkovacích míst, 

přípojky vody, trafostanice, oplocení, výstavba nové sociální budovy pro zaměstnance 

atd. Tyto náklady budou více rozebrány v následujících tabulkách. 

3.2.1 Cena pořízení 

Cena pořízení je jeden z mnoha druhů ceny. Je to cena, za kterou byl majetek pořízen 

bez nákladů souvisejících s jeho pořízením. V tomto případě se bude jednat o cenu 

stavby, která činí 21 815 215 CZK a lze ji najít i v předchozí tabulce číslo 15.  

Když se společnost Stoecklin spol. s r. o. začala rozhodovat o investičním záměru, 

vypsala výběrové řízení a obdržela cenové nabídky od několika stavebních firem. 

V níže uvedené tabulce můžeme vidět nejužší výběr kandidátů na výstavbu investičního 

projektu. Barevně zvýrazněné sloupce nám ukazují největší favority. Nakonec si 

společnost Stoecklin spol. s r. o. pro svou realizaci investičního záměru, vybrala 

stavební firmu Navláčil. Tato firma se již osvědčila při výstavbě výrobní haly H3 v roce 

2008.  V druhém řádku lze vidět cenu montáže ocelové haly s přístavkem, která je na 

podobné úrovni, jako cena pořízení haly. 

 

Rozpočet investice pro stavební firmy 

Firmy 

 Navláčil Rapos Stavima Stavosvit 

Příprava území 1 227 913 1 088 466 1 423 124 1 599 345 

Montážní hala ocelová s přístavkem 21 112 967 20 672 566 22 503 54 26 112 163 

Oplocení 134 935 94 757 114 391 139 688 

Přeložka inženýrských sítí 212 463 188 746 203 563 211 280 

Přípojka vody 9 953 18 553 13 955 8 964 

Areálová kanalizace 926 166 1 634 274 1 605 088 1 540 822 

Parkoviště, chodníky 422 454 292 196  364 978 412 051 

Celkem 24 046 851 23 989 558 26 228 646 30 024 313 

Tabulka 16: Nabídky stavebních firem v CZK (vlastní zdroj zpracování) 
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3.2.2 Ostatní náklady spojené s pořízením výrobní haly H4 

Výstavba výrobní haly H4 zahrnuje i ostatní náklady, jako je např. výstavba vlastní 

trafostanice, vybavení sociálních prostor (jídelna, kuchyně), jiná vybavení, oplocení a 

další ostatní náklady. Tyto náklady jsem shrnula do níže uvedené tabulky. 

Rozpočet ostatních nákladů 

Ostatní náklady Částka 

Příprava území 1 836 269  

Jídelna a šatny 12 200 000 

Trafostanice 2 100 000 

Oplocení 350 000 

Přeložky inženýrských sítí 222 249 

Areálová kanalizace 1 601 656 

Komunikace 462 714 

Přípojka vody 15 579  

Kompresor 143 000 

Vybavení kuchyně 500 000  

Ostatní vybavení 500 000 

Oplocení podél cesty 160 000 

Náklady ostatní  600 000 

Tabulka 17: Další náklady v CZK (vlastní zdroj zpracování) 

 

3.3 Roční provozní náklady 

3.3.1 Odpisy 

Lze předpokládat lineární odepisování investice v průběhu její životnosti. Výpočet 

ročního odpisu lze provést, jako podíl pořizovací ceny investice a doby životnosti 

výrobní haly H4(30 let). 

Výpočet ročního odpisu = 40 746 682 / 30 =   1 358 223 CZK 

3.3.2 Osobní náklady  

Dále jsou vypočítány mzdové náklady na jednotlivé výrobní haly. Data jsou opět 

čerpána z účetních výkazů společnosti Stoecklin spol. s r. o. z roku 2012. Účetní výkazy 

je možno najít v přílohách na konci diplomové práce. Pomocí těchto výpočtů lze 

vypočítat i výši předpokládaných mzdových nákladů na výrobní halu H4. Mzdové 

náklady jsou vypočítány pomocí procentuálního počtu zaměstnaných osob 

v jednotlivých výrobních halách.  
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Mzdové náklady celkem za 1 rok 21 405 401  

H1 5 837 837 

H2 6 616 215 

H3 5 059 458  

Kancelář 3 891 891 

Celkem 21 405 401 

Tabulka 18: Mzdové náklady v CZK (vlastní zdroj zpracování) 

 

Pro lepší přehlednost jsou mzdové náklady rozděleny podle jednotlivých výrobních hal. 

Průměrná měsíční mzda na zaměstnance vychází v každé výrobní hale podobně.  

 

H1 celkem 5 837 837  

Roční 5 837 837 

Roční na zaměstnance 389 189  

Měsíční na zaměstnance 32 432  

Tabulka 19: Mzdové náklady na halu H1 v CZK (vlastní zdroj zpracování) 

 

H2 celkem 6 616 215  

Roční 6 616 215 

Roční na zaměstnance 389 189  

Měsíční na zaměstnance  32 432 

Tabulka 20: Mzdové náklady na halu H2 v CZK (vlastní zdroj zpracování) 

 

H3 celkem 5 059 458  

Roční 5 059 458  

Roční na zaměstnance 389 189  

Měsíční na zaměstnance 32 432  

Tabulka 21: Mzdové náklady na halu H3 v CZK (vlastní zdroj zpracování) 

 

Kancelář 3 891 891  

Roční 3 891 891  

Roční na zaměstnance 389 189  

Měsíční na zaměstnance 32 432  

Tabulka 22: Mzdové náklady na kanceláře v CZK (vlastní zdroj zpracování) 

 

 

Průměrná mzda   

Měsíční průměrná mzda na zaměstnance 32 432  

Tabulka 23: Průměrná mzda v CZK (vlastní zdroj zpracování) 

 

 

 



74 

 

Průměrná měsíční hrubá mzda na zaměstnance vychází 32 432 CZK. Mzdové náklady 

jsou vypočítány hlavně z toho důvodu, aby se zjistilo, jaké bude mít společnost 

Stoecklin spol. s r. o. mzdové náklady do budoucna po dokončení výstavby výrobní 

haly H4 a započetí nové výroby.   Do výrobní haly H4, která bude prostorově větší, by 

se mělo přijmout asi 17 nových pracovníků. 

3.3.3 Mzdové náklady na novou výrobní haly H4 

Náklady na H4   

Celkový počet nových zaměstnanců 17 

Průměrná mzda na zaměstnance za měsíc 32 432  

Mzdové náklady na H4  

Na měsíc 551 351  

Na rok 6 616 215  

Tabulka 24:Mzdové náklady na halu H4 v CZK (vlastní zdroj zpracování) 

 

Pomoci průměrné hrubé měsíční mzdy na zaměstnance, jsou vypočítány mzdové 

náklady na 1 rok na výrobní halu H4, které činí 6 616 215 CZK.  

Číselné údaje jsou založeny na datech od mateřské společnosti Stoecklin Logistik AG 

ve Švýcarsku, která potvrdila, že úroková míra, za kterou dceřiné společnosti půjčku 

poskytuje, bude ve výši 5%. Diskontované peněžní výdaje jsem počítala na 30 let, což 

je předpokládaná životnost výrobní haly H4, která byla schválena vedením společností 

Stoecklin spol. s r. o. 

3.3.4 Ostatní provozní náklady 

Bylo potřeba rozdělit provozní náklady na jednotlivé haly. V každé hale pracuje různý 

počet zaměstnanců, proto se i jejich výše provozních nákladů liší. Počty zaměstnanců 

jsem vyjádřila pro lepší přehlednost v %. 

Počet zaměstnanců Ks % 

H1 15 27,27 

H2 17 30,91 

H3 13 23,64 

Kancelář 10 18,18 

Celkem zaměstnanců 55 100,00 

Tabulka 25: Počet zaměstnanců (vlastní zdroj zpracování) 

 

 

Dle počtu zaměstnanců a procentuálního podílu nákladů lze zjistit, jakou částkou se 

jednotlivé výrobní haly podíly na celkových provozních nákladech. Nejnákladnější je 

výrobní hala H2. Zde pracuje nejvíce pracovníků a to přesně 17.  
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Nově postavená výrobní hala H4 bude mít taktéž 17 zaměstnanců, budou v ní fungovat 

stejné výrobní stroje, a proto lze očekávat, že výše provozních nákladů u výrobní haly 

H4 budou obdobné, jako u výrobní haly H2. Pří výpočtu ročního čistého a hrubého 

zisku použijeme tedy částku 23 498 486 CZK. 

 

V následující tabulce jsem rozepsala provozní náklady. 

Celkové provozní náklady společnosti   

    

Spotřeba materiálu 31 733 831 

Spotřeba energie 1 959 033 

Opravy 838 590 

Mzdové náklady 15 628 832 

Odvody 5 393 768 

Náklady na stravování 382 801 

Daň z nemovitostí 37 495 

Ostatní daně a poplatky 52 649 

Ostatní provozní náklady 1 127 

Pojistné náklady 1 286 701 

Odpisy  1 358 223 

Celkem 58 673 050 

Provozní náklady výrobní haly H4 18 722 570 

Tabulka 26:Provozní náklady společnosti Stoecklin spol. s.r.o. v CZK (vlastní zdroj zpracování) 

 

Provozní náklady obsahuji veškeré nálady, které jsou vynaloženy na provoz společnosti 

za jeden rok. Patří sem osobní náklady, spotřeba energie, výdaje na opravy strojů, 

výdaje na školení nových zaměstnanců atd.  

Provozní náklady nové výrobní haly H4 jsou vypočítány podle procentuálního podílu 

zaměstnanců v jednotlivých výrobních halách. Jelikož výrobní hala H4 bude mít stejný 

počet i parametry jako výrobní hala H2, lze použít stejnou procentuální hodnotu 

30,91%. 
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3.3.5 Čistý pracovní kapitál 

Tento pojem lze jednoduše nazvat jako přebytek oběžného majetku nebo oběžných 

aktiv nad krátkodobým cizím kapitálem. V praxi se také můžeme setkat s pojmem 

Pracovní kapitál. V našem případě bude cílem zjistit, jak se ČPK změní výstavbou nové 

výrobní haly H4. Do ČPK řadíme zásoby, krátkodobé pohledávky a krátkodobé 

závazky. Výrobní hala bude obdobná svou velikostí a svým počtem zaměstnanců 

výrobní hale H2. Mají stejný počet zaměstnanců, stejný počet strojů a druh výroby 

v halách se bude téměř shodovat. Proto jsem se inspirovala ČPK výrobní haly H2 z roku 

2012. Tyto hodnoty jsou čerpány ze závěrečné rozvahy roku 2012 společnosti Stoecklin 

spol. s.r.o. Jde o přírůstek ČPK po výstavbě a počátku výroby v nově vystavené výrobní 

hale H4. 

 

Čistý pracovní kapitál výrobní haly H4 Hodnoty 

Zásoby 6 285 000 

Krátkodobé pohledávky 1 531 000 

Krátkodobé závazky 7 698 000 

Přírůstek ČPK (roční) 118 000 

Tabulka 27: Čistý pracovní kapitál v CZK (vlastní zdroj zpracování) 

3.3.6 Časový horizont 

Po pečlivé konzultaci s vedením společnosti Stoecklin spol. s.r.o. jsme se shodli na 

vhodném časovém horizontu, který činí 30 let. Tato doba nám říká odhadovanou dobu 

životnosti výrobní haly H4, jednoduše řečeno jak dlouho se bude moci hala využívat 

k výrobě výrobků a k dalším činnostem. Doba výstavby nové výrobní haly H4 je 

plánovaná na 1 rok, zahájení stavby se plánuje na 1. 3. 2015. 
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3.4 Peněžní příjmy 

Společnost Stoecklin díky výstavbě výrobní haly H4 bude disponovat takovým počtem 

zaměstnanců a výrobních strojů, že dokáže za týden vyrobit 125 ks výrobků. Jeden 

výrobek je prodáván za cenu, která je odsouhlasená mateřskou společností a činí 

4 620 CZK. Plán prodeje společnosti je prodat 6500 ks za rok, a tím pádem jsou tržby 

vypočítány jako součin počtu kusů prodaných za rok a jejich ceny. 

  

Roční tržby výrobní haly H4 Ks 

Objem výroby za týden 125 

Objem výroby za měsíc 500 

Objem výroby za rok 6 500 

  CZK 

Prodejní cena 1 ks                 4 620   

Prodejní cena za 100 ks             462 000  

Tržby za týden             577 500  

Tržby za měsíc         2 310 000  

Tržby za rok      30 030 000  

Tabulka 28: Příjem výrobní haly H4 v CZK (vlastní zdroj zpracování) 

 

Výše ročního výsledku hospodaření vychází z výše uvedených výpočtů ročních tržeb a 

hodnoty ročních provozních nákladů. Číslo, které je nejvíce významné, je roční příjem 

z investice za prodané výrobky ve výši 30 030 000 CZK. A dále nás zajímají roční 

provozní náklady na výrobní halu H4, které byly odvozeny už v předchozí kapitole. 

Odvození je založeno na stejném počtu zaměstnanců a podobném sestavení výrobních 

stojů ve výrobní hale H2. Její provozní náklady byly použity pro výpočet čistého 

ročního zisku výrobní haly H4. 

Výpočet ročního zisku před zdaněním = roční tržby – roční provozní náklady (bez 

nákladových úroků) 

= 30 030 000 – 18 534 495 =    11 495 505 CZK 

Výpočet ročního čistého zisku = zisk před zdaněním – daň z příjmu  

 = 11 495 505 – 2 184 146 =     9 311 359 CZK 

Cash flow ze samofinancování vypočítá, jako součet čistého zisku a odpisů.  

Výpočet cash flow ze samofinancování = čistý roční zisk + roční odpis  

= 9 311 359 + 1 358 223 =     10 669 582 CZK 
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3.5 Odhad diskontní sazby 

Než začnu vypočítávat ekonomickou efektivnost investice, musím nejprve určit 

příslušnou diskontní sazbu.  

Diskontní sazbu odvodím od průměrných vážených nákladů na kapitál (WACC), které 

vypočtu pomocí nákladů na cizí kapitál, nákladů na vlastní kapitál a jednotlivých podílů 

dle rozvahy společnosti za rok 2012. Riziko investičního projektu považuji za blízké 

celkovému riziku podnikání firmy, a proto nebudu aplikovat k průměrným nákladům na 

kapitál dodatečnou rizikovou přirážku nebo srážku.  

Pro výpočet použiji následující vzorec a model CAPM = 

 

Za bezrizikovou úrokovou míru dosadím aktuální průměrnou výnosnost desetiletých 

státních dluhopisů České republiky, která je 4,6%. Riziková prémie kapitálového trhu 

ČR ( rm – rf ) se započtením dodatečné rizikové přirážky za rating České republiky je ve 

výši 5,84%. Faktor beta odvětví „Agricultural Operations“ pro „Emergency markets“ je 

roven 0,98 pro nezadluženou společnost. Upravený faktor beta podle vzorce je při 

daňové sazbě 21% pro rok 2007 roven: 8936,7)21,01%(8931(*98,0 dluh .
23

 

rf – bezriziková úroková míra 4,6% 

βdluh – beta faktor s respektováním dluhu (index) 7,8936 

(rm–rf) – riziková prémie kapitálového trhu ČR 5,84% 

Náklady na vlastní kapitál  53,8% 

Tabulka 29: Výpočet Bety zadlužené (vlastní zdroj zpracování) 

Váhy položek kapitálu     

Vlastní kapitál 4 565  10,08%  

Závazky ovládající a řídící osoba 40 747  89,92%  

Bankovní úvěry krátkodobé 0  0,00%  

Cizí kapitál celkem 40 747  89,92%  

Celkový zpoplatněný kapitál 45 312 100,00%  

Průměrné vážené náklady kapitálu Váha Náklad Součin 

Vlastní kapitál 10,08% 53,8% 5,42% 

Cizí kapitál po dani  89,92% 4,05% 3,64% 

     

Průměrné vážené náklady kapitálu (WACC)   9,06% 

Tabulka 30: Výpočet WACC (vlastní zdroj zpracování) 

                                                 
2
www.treasury.gov 

3
  www.damodaran.com 

http://www.damodaran.com/
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3.6 Plán kapitálových výdajů a peněžních příjmů 

 
T C O HV T (19%) 

HV po 

zdanění 
O ČPK CF i 

Disk. 

CF 

Kum. 

disk. CF 

0 -40747                   -40747   -40747  

1 30030 17364 1358 11307 2148 9159 1358 -118 10399 0,92 9535 -31211 

2 30030 17364 1358 11307 2148 9159 1358 -118 10399 0,84 8743 -22468 

3 30030 17364 1358 11307 2148 9159 1358 -118 10399 0,77 8017 -14451 

4 30030 17364 1358 11307 2148 9159 1358 -118 10399 0,71 7351 -7100 

5 30030 17364 1358 11307 2148 9159 1358 -118 10399 0,65 6740 -360 

6 30030 17364 1358 11307 2148 9159 1358 -118 10399 0,59 6180 5820 

7 30030 17364 1358 11307 2148 9159 1358 -118 10399 0,54 5667 11487 

8 30030 17364 1358 11307 2148 9159 1358 -118 10399 0,50 5196 16683 

9 30030 17364 1358 11307 2148 9159 1358 -118 10399 0,46 4764 21448 

10 30030 17364 1358 11307 2148 9159 1358 -118 10399 0,42 4369 25816 

11 30030 17364 1358 11307 2148 9159 1358 -118 10399 0,39 4006 29822 

12 30030 17364 1358 11307 2148 9159 1358 -118 10399 0,35 3673 33495 

13 30030 17364 1358 11307 2148 9159 1358 -118 10399 0,32 3368 36863 

14 30030 17364 1358 11307 2148 9159 1358 -118 10399 0,30 3088 39951 

15 30030 17364 1358 11307 2148 9159 1358 -118 10399 0,27 2832 42782 

16 30030 17364 1358 11307 2148 9159 1358 -118 10399 0,25 2596 45379 

17 30030 17364 1358 11307 2148 9159 1358 -118 10399 0,23 2381 47759 

18 30030 17364 1358 11307 2148 9159 1358 -118 10399 0,21 2183 49942 

19 30030 17364 1358 11307 2148 9159 1358 -118 10399 0,19 2002 51944 

20 30030 17364 1358 11307 2148 9159 1358 -118 10399 0,18 1835 53779 

21 30030 17364 1358 11307 2148 9159 1358 -118 10399 0,16 1683 55462 

22 30030 17364 1358 11307 2148 9159 1358 -118 10399 0,15 1543 57005 

23 30030 17364 1358 11307 2148 9159 1358 -118 10399 0,14 1415 58419 

24 30030 17364 1358 11307 2148 9159 1358 -118 10399 0,12 1297 59717 

25 30030 17364 1358 11307 2148 9159 1358 -118 10399 0,11 1189 60906 

26 30030 17364 1358 11307 2148 9159 1358 -118 10399 0,10 1091 61997 

27 30030 17364 1358 11307 2148 9159 1358 -118 10399 0,10 1000 62997 

28 30030 17364 1358 11307 2148 9159 1358 -118 10399 0,09 917 63914 

29 30030 17364 1358 11307 2148 9159 1358 -118 10399 0,08 841 64755 

30 30030 17364 1358 11307 2148 9159 1358 -118 10399 0,07 771 65526 

                       

Tabulka 31: Plán kapitálových výdajů a peněžních příjmu v tis. CZK (vlastní zdroj zpracování) 
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3.7 Hodnocení ekonomické efektivnosti investice 

V této podkapitole je věnována pozornost výpočtu ekonomické efektivnosti investice a 

jejímu hodnocení. Tento ukazatel patří mezi nejdůležitější faktory při rozhodování, zda 

investici přijmout, nebo ne.  

K výpočtům, které lze vidět níže, jsem použila tabulku č. 31. Výpočty v tabulce č. 31 

jsou nezbytné pro výpočet ukazatelů hodnocení ekonomické efektivnosti investice. 

Díky tabulce č. 31 jsem vypočítala ukazatele, jako čistou současnou hodnotu peněžních 

příjmů, čistou současnou hodnotu kapitálových výdajů, čistou současnou hodnotu 

investičního projektu, index ziskovosti, průměrnou roční míru výnosnosti, vnitřní 

výnosové procento, průměrný roční příjem a dobu návratnosti investice.  

 

Čistá současná hodnota peněžních příjmů (Kč) 106 272 322 

Čistá současná hodnota kapitálových výdajů (Kč) 40 746 682 

NPV (Kč) 65 525 640 

Index ziskovosti (%) 2,61 

Vnitřní výnosové procento (%) 25 

Doba návratnosti (v letech) 6,1 

Tabulka 32: Hodnocení ekonomické efektivnosti investice (vlastní zdroj zpracování) 
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Shrnutí výsledků hodnocení 

Pomoci výpočtu kapitálových výdajů a diskontovaných příjmů byla vypočítaná čistá 

současná hodnota investičního projektu.  

Kapitálové výdaje na investiční záměr jsou 40 746 682 CZK a čistá současná hodnota 

peněžních příjmů je 106 272 322 CZK. Čistá současná hodnota investičního záměru 

vyšla 65 525 640 CZK. 

V našem případě platí, že ČSH je větší než 0 a tím pádem je investiční projekt pro 

podnik přijatelný, protože zajišťuje požadovanou míru výnosu a jeho přijetí zvyšuje 

tržní hodnotu podniku. V tomto případě se kladná hodnota dala očekávat, protože 

výrobní hala H4 má dlouhou dobu životnosti a je stavěna pro účely dceřiné i mateřské 

společnosti. 

Při plánování investičních záměrů nejde jen o to, abychom splatili potřebný úvěr 

(kapitálový výdaj), ale důležitým hlediskem je i výnosnost vložených prostředků. Pro 

tento účel se standardně používá testování výnosnosti na základě současné hodnoty toků 

hotovosti. Čistá současná hodnota vyjadřuje v absolutní výši rozdíl mezi aktualizovanou 

(současnou, diskontovanou) hodnotou peněžních příjmů z investic a aktualizovanou 

hodnotou kapitálových výdajů vynaložených na investici. 

Vnitřní výnosové procento vychází ve velmi vysokých částkách díky dlouhé době 

životnosti výrobní haly H4. Míra výnosnosti při třicetileté době životnosti investičního 

projektu vyšla 25%. 

Index ziskovosti vyšel při třicetileté době životnosti výrobní haly 2,61%. Tento 

ukazatel nám ukazuje, že lze investici přijmout, protože index je vyšší než 0. Čím vyšší 

ukazatel je, tím lépe pro společnost. 

Doba návratnosti investice je 6,1 roku a vyjadřuje nám počet let, za který se nám 

kapitálové výdaje spojené s investicí splatí.   

Z výše uvedených výpočtů lze vyvodit závěr, že investice je efektivní, má příznivou 

dobu návratnosti, vysokou čistou současnou hodnotu a vysoký index ziskovosti.   

To svědčí o tom, že management a vedení společnosti má investiční plán velice dobře 

a efektivně sestavený. Realizace investičního záměru ponese značné výhody dceřiné 

i mateřské společnosti a z ekonomického hlediska výstavbě výrobní haly H4 nic 

nebrání.  
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3.8 Promítání rizika do kritérií hodnocení efektivnosti investice 

Každou investici doprovází jistá rizika. Existuje více způsobů, jak riziko lze zohlednit 

při hodnocení efektivnosti investic: 

 Úprava diskontní sazby: 

o výnosnost státních dluhopisů, 

o průměrné náklady kapitálu, 

o alternativní výnosnost investice do cenných papírů, 

o diskontní sazba centrální banky (14). 

 Stanovení rizikových tříd: 

o vychází ze zkušeností investičních manažerů (14). 

o Odborná literatura nabízí dvě možnosti: 

 rozdělení investic dle kategorie investic (1 – 7 kategorií), 

 rozdělení investic dle kategorie podniku (1 – 5 kategorií) (14). 

 Metoda koeficientů jistoty 

 Ostatní technické postupy (14). 

 

Nejvhodnější metodou hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů je 

považována čistá současná hodnota, proto jsem při promítání rizika do hodnocení 

ekonomické efektivnosti zvolila úpravu diskontní sazby pomoci stanovené rizikových 

tříd (14). 

Společnost Stoecklin spol. s.r.o. a investice, kterou v budoucnu plánuje, zapadá nejvíce 

do třetí kategorie investic – rozšíření stávající výroby (navýšení diskontní sazby o 2%). 

Dle kategorie podniku nejvíce vyhovuje kategorie číslo 2 – finančně stabilní, zavedený 

podnik s dobrým vedením a poměrně silnou konkurencí, u kterého lze dobře předvídat 

další vývoj (výše diskontní sazby 11 – 15%) (14). 

Proto jsem zvolila jako vhodnou výši diskontní sazby při promítání rizika do kritérií 

efektivnosti investice 12%. V následujících tabulkách a výpočtech jsem použila 

diskontní sazbu 12%. Tato výše je doporučována zkušenými manažery při rozšířeni 

stávající výroby. 

 

 

 



83 

 

 
T C O HV T (19%) 

HV po 

zdanění 
O ČPK CF i 

Disk. 

CF 

Kum. disk. 

CF 

 

1 

 

30030 

 

17176 

 

1358 

 

11496 

 

2184 

 

9311 

 

1358 

 

-118 

 

10552 

 

0,89 

-40747 

9421 

-40747 

-31326 

2 30030 17176 1358 11496 2184 9311 1358 -118 10552 0,80 8412 -22914 

3 30030 17176 1358 11496 2184 9311 1358 -118 10552 0,71 7510 -15404 

4 30030 17176 1358 11496 2184 9311 1358 -118 10552 0,64 6706 -8698 

5 30030 17176 1358 11496 2184 9311 1358 -118 10552 0,57 5987 -2711 

6 30030 17176 1358 11496 2184 9311 1358 -118 10552 0,51 5346 2635 

7 30030 17176 1358 11496 2184 9311 1358 -118 10552 0,45 4773 7408 

8 30030 17176 1358 11496 2184 9311 1358 -118 10552 0,40 4262 11670 

9 30030 17176 1358 11496 2184 9311 1358 -118 10552 0,36 3805 15475 

10 30030 17176 1358 11496 2184 9311 1358 -118 10552 0,32 3397 18872 

11 30030 17176 1358 11496 2184 9311 1358 -118 10552 0,29 3033 21905 

12 30030 17176 1358 11496 2184 9311 1358 -118 10552 0,26 2708 24614 

13 30030 17176 1358 11496 2184 9311 1358 -118 10552 0,23 2418 27032 

14 30030 17176 1358 11496 2184 9311 1358 -118 10552 0,20 2159 29191 

15 30030 17176 1358 11496 2184 9311 1358 -118 10552 0,18 1928 31119 

16 30030 17176 1358 11496 2184 9311 1358 -118 10552 0,16 1721 32840 

17 30030 17176 1358 11496 2184 9311 1358 -118 10552 0,15 1537 34377 

18 30030 17176 1358 11496 2184 9311 1358 -118 10552 0,13 1372 35749 

19 30030 17176 1358 11496 2184 9311 1358 -118 10552 0,12 1225 36974 

20 30030 17176 1358 11496 2184 9311 1358 -118 10552 0,10 1094 38068 

21 30030 17176 1358 11496 2184 9311 1358 -118 10552 0,09 977 39044 

22 30030 17176 1358 11496 2184 9311 1358 -118 10552 0,08 872 39916 

23 30030 17176 1358 11496 2184 9311 1358 -118 10552 0,07 779 40695 

24 30030 17176 1358 11496 2184 9311 1358 -118 10552 0,07 695 41390 

25 30030 17176 1358 11496 2184 9311 1358 -118 10552 0,06 621 42011 

26 30030 17176 1358 11496 2184 9311 1358 -118 10552 0,05 554 42565 

27 30030 17176 1358 11496 2184 9311 1358 -118 10552 0,05 495 43060 

28 30030 17176 1358 11496 2184 9311 1358 -118 10552 0,04 442 43502 

29 30030 17176 1358 11496 2184 9311 1358 -118 10552 0,04 394 43896 

30 30030 17176 1358 11496 2184 9311 1358 -118 10552 0,03 352 44248 

                       

Tabulka 33: Promítání rizika do hodnocení ekonomické efektivnosti investice v tis. CZK (vlastní zdroj 

zpracování) 
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3.9 Shrnutí výsledků hodnocení ekonomické efektivnosti investice při 

zohlednění rizika 

V níže umístěné tabulce jsem shrnula jednotlivé ukazatele ekonomické efektivnosti, 

když zohledníme případné riziko investičního projektu. Riziko jsem zohlednila tak, že 

jsem použila přiměřenou výši diskontní sazby.  

Čistá současná hodnota peněžních příjmů (Kč) 84 994 935 

Čistá současná hodnota kapitálových výdajů (Kč) 40 746 682 

NPV (Kč) 44 248 253 

Index ziskovosti (v%) 2,09 

Vnitřní výnosové procento (v%) 26 

Doba návratnosti (v letech) 6,8  

Tabulka 34: Výsledky hodnocení ekonomické efektivnosti investice při zohledněni rizika (vlastní zdroj 

zpracování) 

 

Z následující tabulky lze vidět, že čistá současná hodnota investičního projektu vyšla 

44 248 253 CZK. Index ziskovosti 2,09%. Vnitřní výnosové procento 26% a doba 

návratnosti 6,8 roku. Ukazatelé hodnocení ekonomické efektivnosti, které jsem 

vypočítala, nám říkají, že výsledky jsou velice příznivé i při zohlednění případného 

rizika, které může společnost potkat při investici, při které rozšiřuje vlastní výrobu.  

Nejvýznamnějším ukazatelem je čistá současná hodnota, která vyšla kladně i v tomto 

případě. Tento výsledek říká, že investiční záměr je dobře naplánovaný a měl by mít na 

společnost jen příznivý vliv v podobě nových a zajímavých zakázek.  

Ke konci této podkapitoly, bych už jen zmínila, že i kdyby hrozila větší a závaznější 

rizika, která by diskontní sazbu třeba i zdvojnásobila, tak i při této výši rizika diskontní 

sazby, zůstane čistá současná hodnota investičního projektu kladná.  
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3.10 Další návrhy 

Už ve SWOT analýze byly zmíněny možné příležitosti pro společnost 

Stoecklin spol. s r. o. Jeden z hlavních a reálných kroků v budoucnu, je zavedení 

nového informačního systému Penta. Tento systém by měl zajistit, aby všechen majetek 

společnosti byl označen čárovým kódem. Označení by zahrnovalo jak pracovní činnost 

zaměstnanců, tak i materiál, nebo hotové výrobky. Tento informační systém by zrychlil 

a zdokonalil skladové, strojní i finanční fungování společnosti. Negativem je, 

že je to nákladová investice  přibližně výši 800 tis. CZK, která i tak, by se v budoucnu 

společnosti vrátila a usnadnila by její fungování. Zavedení systému Penta by zahrnovalo 

celkové propojení s mateřskou společností. Zaškolení pracovníku do nového 

informačního systému by bylo opět časově i finančně nákladné. Většina společností, 

podnikajících v okolí v obdobném oboru podnikání, má již systém čárových kódů 

zavedený. Nejen proto je zavedení čárových kódů do budoucna nezbytné. 

Dalším možným návrhem je, aby se firma částečně osamostatnila a oddělila od 

mateřské společnosti ve Švýcarsku. Tento návrh je ale otázkou spíše vzdálenější 

budoucnosti a přišel by v úvahu, pokud by se Švýcarský vlastník rozhodl dceřinou 

společnost v ČR prodat jinému vlastníkovi. V současnosti jsou na sobě obě společnosti 

závislé a jedna by se bez druhé neobešla. Proto je méně pravděpodobné, že by k prodeji 

společnosti došlo. Velkou nadějí na kvalitní  fungování dceřiné společnosti do 

budoucna, dává i mladý tým zaměstnanců, který by mohl zapojit svou iniciativu a 

kreativitu a pomoci společnosti k růstu.   

Na druhou stranu se společnost Stoecklin v posledním roce potýká s problémy udržení 

kvalitní a stálé pracovní síly. Společnost sice disponuje mladým a kreativním týmem, 

ale zároveň má problémy některé výrobní pracovní pozice obsadit kvalifikovanými 

zaměstnanci, kteří by pracovali odborně a na pozici by zůstali déle, než jeden rok. 

Pracovníci mají tendenci v jednom roce vyměnit několik pracovních pozic, nebo 

migrovat za lepšími pracovními podmínkami do velkých měst nebo do zahraničí. Tento 

problém lze vyřešit pomocí větší spolupráce s pracovními agenturami a pomocí toho 

zlepšit a zpřísnit výběrová řízení pracovníků. 
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3.11 Přínos návrhů 

Výstavba výrobní haly H4 přinese nejvíce pozitivních faktorů hlavně mateřské 

společnosti Stoecklin Logistik AG, jak už bylo zmíněno v předešlých kapitolách. 

Mateřská společnost zvyšuje poptávku po komponentech vyráběných v dceřiné 

společnosti a po dokončení výstavby výrobní haly H4, bude její poptávka alespoň 

z části uspokojena.  

Dále je v zájmu mateřské společnosti postupně přemístit výrobu ze sídla ve Švýcarsku 

do České republiky. Hlavním důvodem tohoto zájmu jsou nižší výrobní náklady 

v České republice než ve Švýcarsku. Nejen pracovní síla, ale i ceny materiálu a služeb 

jsou zde v České republice nižší.  

Ale i dceřiná společnost bude z tohoto projektu profitovat. Vybudováním nové výrobní 

haly H4 vzniknou lepší pracovní podmínky pro zaměstnance. Bude zřízena nové 

sociální zázemí pro zaměstnance, šatny, sprchy a jídelna. Společnost také ušetří na tom, 

že stroje budou transportovány z mateřské společnosti a nebude nucena pořizovat stroje 

nové. Dále bude více zakázek a tím pádem vzrostou dceřiné společnosti výnosy 

z rozsahu. Na druhou stranu bude muset společnost přijmout nové zaměstnance, což 

znamená růst mzdových nákladů, avšak může nabídnou  nová pracovní místa v regionu.  

Společnosti vzniknou další příjmy a do budoucna je možnost zlepšení její finanční 

situace. 

Dalším pozitivem je zavedení nového informačního systému Penta, díky kterému by se 

zrychlily veškeré procesy ve společnosti. Bylo by snadnější sledovat rychlost 

a efektivnost výroby a produktivity pracovníků, kteří se na ní podílí. Systém Penta je 

pro společnost velká výzva - tato investice je velice časově a finančně nákladná, ale pro 

společnost, jako je Stoecklin, nezbytná. Výhodou nového informačního systému je 

propojení dceřiné a mateřské společnosti na této úrovni. Navíc, po spuštění výroby v 

nové výrobní hale H4, bude v oběhu ještě více výrobků a jejich lepší přehlednost bude 

určitě k prospěchu společnosti.  
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ZÁVĚR 

Přestože se rozhodování o investicích neuskutečňuje v podnicích každodenně, jde  

o jednu z největších zodpovědností, které vlastníci a management podniku mají. 

Správná investiční rozhodnutí podniku zajistí naplnění stanovených cílů a zaručí mu 

úspěšnost.  

Hlavním cílem této diplomové práce je, posoudit ekonomickou situace ve společnosti 

Stoecklin spol. s r. o. a provést analýzy ekonomické efektivnosti investičního záměru 

výstavby výrobní haly H4, díky které by došlo k rozšíření výrobních kapacit 

společnosti. Práce se zabývá také otázkou, co realizace investičního záměru přinese 

společnosti nového. Motivací byla informační pomoc podniku při jeho investičním 

a finančním rozhodování. 

V teoretické části se nachází objasnění podstaty investičního procesu a jednotlivých 

metod hodnocení efektivnosti investic. V prvních kapitolách diplomové práce jsem 

kromě vysvětlení nezbytných ekonomických pojmů stanovila základní postupy 

a zásady.  

U jednotlivých metod hodnocení efektivnosti je kladen důraz na obsáhlý a detailní 

výklad jejich ekonomické podstaty a popis výhod a nedostatků. Na základě těchto 

informací jsem následně provedla volbu metod pro praktickou část diplomové práce, 

přičemž jsem jako nejvhodnější zvolila metodu čisté současné hodnoty. Ta respektuje 

časovou hodnotu peněz a je objektivní k celkovému strategickému cíli podniku. Díky 

výše uvedeným vlastnostem této metody, jsou její výsledky dobře interpretovatelné. 

Praktickou část diplomové práce jsem zahájila představením podniku 

Stoecklin spol. s r. o., jehož hlavní podnikatelská činnost je soustředěna do oblasti 

strojírenství. V současné době je podnik v investiční fázi a úkolem práce je stanovení 

přínosu realizace výstavby nové výrobní haly H4. Následuje finanční a strategická 

analýza podniku. Ta nám ukázala, v jaké finanční situaci se podnik nachází, jakým 

okolním prostředím je obklopen a zda je vhodná doba na investici. SWOT analýza nám 

ukázala možná zlepšení do budoucna a naopak hrozby, kterým by se firma měla snažit 

vyhnout.  
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Na základě teoretických poznatků jsem ve spolupráci s vedením podniku nejprve 

provedla výpočet celkových ročních nákladů podniku, pomocí kterých jsem dále 

vypočítala náklady na provoz nové výrobní haly H4. Výsledkem bylo zjištění,  

že plánovaná investice se vyplatí a bude pro podnik a zejména pro mateřskou společnost 

přínosem. 

Pro posouzení ekonomické situace společnosti jsem použila analýzu SLEPTE, analýzu 

pěti konkurenčních sil, SWOT analýzu a finanční analýzu účetních výkazů. Díky těmto 

analýzám jsem zjistila, že je na tom společnost velice příznivě. 

Analýzu ekonomické efektivnosti investičního záměru jsem vypočítala díky čisté 

současné hodnotě investičního záměru, vnitřního výnosového procenta a doby 

návratnosti. I zde hodnoty odhalily pozitivní náhled na investiční projekt. 

Návrh na zavedení nového informačního systému Penta, který v práci uvádím, je jednou 

z možných variant, jak zvýšit efektivitu celého výrobního procesu. 

Z diplomové práce plyne, jak složité může být rozhodování, zda investici v podniku 

realizovat nebo ne. Faktorů, které rozhodování ovlivňují, je velké množství. Kvalitní 

a podrobná analýza všech skutečností je jednou z cest, jak zodpovědně a správně 

rozhodovat v situacích, kdy se jedná o budoucnost firmy.  

Přestože každá firma či podnik bude při plánování investic a projektů vycházet ze svých 

konkrétních podmínek, může být tato diplomová práce použita jako podklad při 

rozhodování o realizaci podobného typu investičního projektu. Informace, které práce 

obsahuje, dopomohou případnému čitateli významnou měrou k vytvoření uceleného 

obrazu o této problematice. 



89 

 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

Knižní zdroje 

1. BREALEY, Richard A. Teorie a praxe firemních financí. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 

2000, xix, 1064 s. ISBN 80-722-6189-4.  

2. ČVANČAROVÁ, Zuzana. Podniková ekonomika. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská. 

Technická univerzita, 2007, 309 s. Studijní opora pro distanční vzdělávání. ISBN 978-802-

4814-216.  

3. DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, 

oceňování, riziko, flexibilita. 3., rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2010, 225 s. ISBN 978-80-

86929-68-2.  

4. FIBÍROVÁ, Jana a Libuše ŠOLJAKOVÁ. Hodnotové nástroje řízení a měření výkonnosti 

podniku. 1. vyd. Praha: ASPI, 2005, 263 s. ISBN 80-735-7084-X.  

5. FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Investiční rozhodování a řízení projektů: jak připravovat, 

financovat a hodnotit projekty, řídit jejich riziko a vytvářet portfolio projektů. 1. vyd. Praha: 

Grada, 2011, 408 s. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3293-0.  

6. HOUSKA, M. Manažerské účetnictví: oficiální terminologie = Management accounting : 

official terminology. 1. vyd. Praha: ASPI, 2003, 294 s. ISBN 80-863-9543-X.  

7. HRDÝ, Milan. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů EU. Vyd. 1. Praha: 

Aspi, 2006, 203 s. ISBN 80-735-7137-4.  

8. JUREČKA, Václav a Ivana JÁNOŠÍKOVÁ. Mikroekonomie: učební text pro bakalářské 

studium. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2005, ix, 315 s. ISBN 978-80-248-

0910-6.  

9. JUREČKA, Václav. Makroekonomie. 1. vyd. Praha: Grada, 2010, 332 s. Expert (Grada). 

ISBN 978-80-247-3258-9.  

10. KISLINGEROVÁ, Eva. Manažerské finance. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2007, xl, 745 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7179-903-0.  

11. MALIK, Fredmund. Vést, konat, žít: efektivní management pro novou dobu. Olomouc: 

ANAG, c2011, 350 s. ISBN 978-80-7263-688-4.  

12. PAVELKOVÁ, Drahomíra a Adriana KNÁPKOVÁ. Výkonnost podniku z pohledu 

finančního manažera. 3. vyd. Praha: Linde, 2005, 302 s. ISBN 80-861-3163-7.  

13. POLÁCH, Jiří. Reálné a finanční investice. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2012, xvi, 263 s. 

Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-436-0.  



90 

 

14. REŽŇÁKOVÁ, Mária. Finanční management. 1. vyd. Brno: AKADEMICKÉ 

NAKLADATELSTVÍ CERM, S. R. O., 2005. ISBN 80-214-3035-4.  

15. SCHOLLEOVÁ, Hana. Investiční controlling: jak hodnotit investiční záměry a řídit 

podnikové investice. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2952-7.  

16. TETŘEVOVÁ, Liběna. Financování projektů. 2006. vyd. Praha: Professional Publishing, 

2006. ISBN 80-86946-09-6.  

17. VALACH, Josef. VALACH. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. přeprac. 

vyd. Praha: Ekopress, 2005, 465 s. ISBN 80-869-2901-9.  

 

Zahraniční zdroje 

18. FRANKE, Gunter.Finanzwirtschaft des UnternehmensundKapitalmarkt. Berlin: Springer, 

2004. ISBN 3-540-40644-1.  

19. HOSTETTLER, Stephan.EconomicValueAdded (EVA): 

DarstellungundAnwendungaufSchweizerAktiengesellschaften. 3.přepr.vyd. Bern: Verlag 

Paul Haupt, 1997, 383 s. ISBN 32-580-5882-2.  

20. REINERS, Marc.FinanzierungskostenimLebenszyklus der Unternehmung: 

einoptionspreistheoretischerAnsatz. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2004, lxxxvii, 243 s. 

ISBN 38-300-1249-7.  



91 

 

Internetové zdroje 

21. Finanční analýza podnikové sféry se zaměřením na konkurenceschopnost 

sledovaných odvětví za rok 2009. Ministerstvo průmyslu a obchodu [online]. 2013 

[cit. 2014-03-12]. Dostupné z: http://www.mpo.cz/dokument76325.html 

22. Finanční analýza podnikové sféry se zaměřením na konkurenceschopnost 

sledovaných odvětví za rok 2010. Ministerstvo průmyslu a obchodu [online]. 2011 

[cit. 2014-03-4]. Dostupné z: http://www.mpo.cz/dokument89407.html 

23. Finanční analýza podnikové sféry se zaměřením na konkurenceschopnost 

sledovaných odvětví za rok 2012. Ministerstvo průmyslu a obchodu [online]. 2013 

[cit. 2014-04-1]. Dostupné z: http://www.mpo.cz/dokument141226.html 

24. Makroekonomická predikce - leden 2014. Ministerstvo financí České 

republiky [online]. 2014 [cit. 2014-04-6]. Dostupné z: 

http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/prognozy/makroekonomicka-

predikce/2014/makroekonomicka-predikce-leden-2014-16757 

25. Informace o společnosti. Stoecklin [online]. 2014 [cit. 2014-04-10]. Dostupné z: 

http://www.stoecklin.com/1-1-Home.html 

http://www.mpo.cz/dokument141226.html
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/prognozy/makroekonomicka-predikce/2014/makroekonomicka-predikce-leden-2014-16757
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/prognozy/makroekonomicka-predikce/2014/makroekonomicka-predikce-leden-2014-16757


92 

 

SEZNAM TABULEK 

Tabulka 1: Vertikální analýza rozvahy za období 2008 – 2012 v % (vlastní zdroj 

zpracování) ...................................................................................................................... 52 

Tabulka 2: Vertikální analýza rozvahy za období 2008 – 2012 v % (vlastní zdroj 

zpracování) ...................................................................................................................... 54 

Tabulka  3: Vertikální analýza výkazů zisků a ztrát v % (vlastní zdroj zpracování)...... 55 

Tabulka 4: Horizontální analýza rozvahy za období 2008 – 2012 v % (vlastní zdroj 

zpracování) ...................................................................................................................... 56 

Tabulka 5: Horizontální analýza rozvahy za období 2008 – 2012 v % (vlastní zdroj 

zpracování) ...................................................................................................................... 57 

Tabulka 6: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty za období 2008 – 2012 v % 

(vlastní zdroj zpracování) ............................................................................................... 58 

Tabulka  7: Rentabilita odvětví v období 2008 – 2009 v % (vlastní zdroj zpracování) . 59 

Tabulka 8: Rentabilita společnosti za období 2008 – 2009 v % (vlastní zdroj 

zpracování) ...................................................................................................................... 59 

Tabulka  9: Ukazatele likvidity odvětví za období 2008 – 2012 (zdroj: finanční analýzy 

podnikových sfér) ........................................................................................................... 60 

Tabulka 10:Ukazatele likvidity společnosti za období 2008 – 2012 (vlastní zdroj 

zpracování) ...................................................................................................................... 60 

Tabulka 11: Ukazatele aktivity společnosti za období 2008 – 2009 (vlastní zdroj 

zpracování) ...................................................................................................................... 61 

Tabulka  12: Ukazatele zadluženosti společnosti za období 2008 – 2012 (vlastní zdroj 

zpracování) ...................................................................................................................... 61 

Tabulka  13: SWOT analýza společnosti Stoecklin (zdroj: vlastní zpracování) ............ 63 

Tabulka  14:Rozměry výrobní haly H4 (vlastní zdroj zpracování) ................................ 70 

Tabulka  15:Rozpočet pro mateřskou společnost v CZK (vlastní zdroj zpracování) ..... 70 

Tabulka  16: Nabídky stavebních firem v CZK (vlastní zdroj zpracování) .................... 71 

Tabulka  17: Další náklady v CZK (vlastní zdroj zpracování) ....................................... 72 

Tabulka  18: Mzdové náklady v CZK (vlastní zdroj zpracování) .................................. 73 

Tabulka  19: Mzdové náklady na halu H1 v CZK (vlastní zdroj zpracování) ................ 73 

Tabulka  20: Mzdové náklady na halu H2 v CZK (vlastní zdroj zpracování) ................ 73 



93 

 

Tabulka  21: Mzdové náklady na halu H3 v CZK (vlastní zdroj zpracování) ................ 73 

Tabulka  22: Mzdové náklady na kanceláře v CZK (vlastní zdroj zpracování) ............. 73 

Tabulka  23: Průměrná mzda v CZK (vlastní zdroj zpracování) .................................... 73 

Tabulka  24:Mzdové náklady na halu H4 v CZK (vlastní zdroj zpracování) ................. 74 

Tabulka  25: Počet zaměstnanců (vlastní zdroj zpracování) ........................................... 74 

Tabulka 26:Provozní náklady společnosti Stoecklin spol. s.r.o. v CZK (vlastní zdroj 

zpracování) ...................................................................................................................... 75 

Tabulka  27: Čistý pracovní kapitál v CZK (vlastní zdroj zpracování) .......................... 76 

Tabulka  28: Příjem výrobní haly H4 v CZK (vlastní zdroj zpracování) ....................... 77 

Tabulka  29: Výpočet Bety zadlužené (vlastní zdroj zpracování) .................................. 78 

Tabulka  30: Výpočet WACC (vlastní zdroj zpracování) ............................................... 78 

Tabulka 31: Plán kapitálových výdajů a peněžních příjmu v tis. CZK (vlastní zdroj 

zpracování) ...................................................................................................................... 79 

Tabulka  32: Hodnocení ekonomické efektivnosti investice (vlastní zdroj zpracování) 80 

Tabulka 33: Promítání rizika do hodnocení ekonomické efektivnosti investice v tis. 

CZK (vlastní zdroj zpracování) ...................................................................................... 83 

Tabulka 34: Výsledky hodnocení ekonomické efektivnosti investice při zohledněni 

rizika (vlastní zdroj zpracování) ..................................................................................... 84 

 



94 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obrázek  1: Popis investic, kapitálu a jeho opotřebení  .................................................. 18 

Obrázek  2: Organizační struktura podniku  ................................................................... 47 

Obrázek  3: Nákres výrobní haly H4  ............................................................................. 69 

 



95 

 

SEZNAM ZKRATEK 

P :   Průměrná očekávaná hodnota peněžních toků  

A:   Přírůstek ročních odpisů v důsledku investice 

AG:  Aktiengesellschaft 

  Akciová společnost 

BH:   Budoucí hodnota 

C:   Dlouhodobě investovaný kapitál 

C:  Náklady 

ČPK:  Čistý pracovní kapitál 

ČR:   Česká republika 

ČSH:   Čistá současná hodnota 

CZ:  Czech 

  Česká 

CZK:  Czech koruna 

  Česká koruna 

D:   Daňový efekt z prodeje dlouhodobého majetku koncem životnosti 

projektu 

DN Doba návratnosti 

EBDITn: Zisk před odpisy, úroky a zdaněním v n-tém roce   

EBIT:   Provozní zisk před úroky a zdaněním 

EVA:   Ekonomická přidaná hodnota 

GP:   Geodetické práce 

H1:  Výrobní hala 1 

H2:  Výrobní hala 2 

H3:  Výrobní hala 3 

H4:  Výrobní hala 4 

HDP:  Hrubý domácí produkt 

HV:  Hospodářský výsledek 

I:   Koeficient inflace  

i:   Úrokový koeficient, určující požadovanou minimální výnosnost, kterou 

musí investice zajistit 
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In:   Kapitálové výdaje 

io:  Bezriziková reálná diskontní sazba  

IRR  Vnitřní výnosové procento 

 J:   Jednotlivé varianty očekávaných peněžních toků 

KV:   Kapitálové výdaje v CZK 

N:   Nominální diskontní faktor   

N:   Počet variant peněžních toků   

Nd:   Diskontované náklady investičního projektu v CZK 

NN:  Nízké napětí 

O:   Roční odpis v CZK 

O:  Změna oběžného majetku v důsledku investování během doby životnosti 

projektu 

OsN:  Ostatní roční provozní náklady v CZK 

OsNd:  Diskontované ostatní roční provozní náklady v CZK 

P:   Celkový roční příjem z investičního projektu 

PI  Index ziskovosti 

Pj:   Peněžní tok j-té varianty  

pj:   Pravděpodobnost, že jednotlivý peněžní tok nastane 

PM:  Příjem z prodeje dlouhodobého majetku koncem životnosti projektu 

R:   Reálný diskontní faktor   

R:   Roční průměrné náklady varianty v CZK 

ROA:   Rentabilita celkových aktiv 

ROCE:  Rentabilita kapitálu 

ROE:   Rentabilita vlastního kapitálu 

ROS:   Rentabilita tržeb  

SLEPTE:  Sociální, legislativní, ekonomické, technické a technologické, a 

ekologické faktory 

Spol. s. r. o.:  Společnost s ručením omezeným 

SWOT:  StrengthsandWeaknesses, Opportunities and Threats 

 Silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby 

T:  Tržby 

T:  Daň z příjmu fyzických osob 
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t:   Sazba daně z příjmu 

TOn:   Daňový odpisový štít v n-tém roce 

VN:   Vysoké napětí 

VPP:   Vnitřní výnosové procento 

VZZ:  Výkaz zisků a ztrát 

WACC: Průměrné náklady na kapitál 

Z:   Roční přírůstek zisku po zdanění, který investice přináší 
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I 

 

PŘÍLOHA Č. 1 

Rozvaha společnosti Stoecklin spol. s r. o. v letech 2008 – 2012 

AKTIVA 2008 2009 2010 2011 2012 

Aktiva celkem 40976 37305 40625 44114 47 227 

Dlouhodobý majetek 31520 30661 31884 32395 34 477 

Dlouhodobý 

nehmotný majetek 
58 14 0 0 0 

Software 58 14 0 0 0 

Dlouhodobý hmotný 

majetek 
31462 30647 31884 32395 34 477 

Pozemky 803 803 803 803 803 

Stavby 14103 28150 29170 28439 27367 

Samostatné movité 

věci a soubory 

movitých věcí 

2317 1694 1911 3060 5648 

Nedokončený 

dlouhodobý hmotný 

majetek 

14239 0 93 93 659 

Oběžná aktiva 9313 6538 8660 11597 12 750 

Zásoby 6960 4396 3851 7718 6285 

Materiál 4805 3473 3561 3592 3627 

Nedokončená výroba 

a polotovary 
530 434 196 472 1791 

Výrobky 1625 489 94 3654 867 

Zboží 0 0 0 0 0 

Pohledávky z 

obchodních vztahů 
367 527 778 65 0 

Krátkodobé 

pohledávky 
1690 1862 2247 2437 1531 

Pohledávky z 

obchodních vztahů 
367 527 778 65 130 

Krátkodobé 

poskytnuté zálohy 
7 202 181 213 340 

Jiné pohledávky 0 -14 14 14 0 

Krátkodobý finanční 

majetek 
663 280 2562 1442 4 298 

Peníze 50 32 14 16 16 

Účty v bankách 613 248 2548 1426 4282 

Časové rozlišení 143 106 81 122 636 

Náklady příštích 

období 
143 106 81 122 636 

 



II 

 

 

PASIVA 2008 2009 2010 2011 2012 

Pasiva celkem 40 976 37 305 40 625 44 114 47 227 

Vlastní kapitál 10 478 7 709 11 791 18 241 21 729 

Základní kapitál 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

Základní kapitál 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

Rezervní fondy, 

nedělitelný fond a 

ostatní fondy ze zisku 

415 415 415 415 415 

Zákonný rezervní 

fond/Nedělitelný fond 
200 200 200 200 200 

Statutární a ostatní 

fondy 
215 215 215 215 215 

Výsledek hospodaření 

minulých let 
7 381 8 126 5 294 9 391 16 977 

Nerozdělený zisk 

minulých let 
7 381 8 126 5 294 9 391 16 977 

Výsledek hospodaření 

běžného účetního 

období  

745 -2 832 4 082 6 435 2 337 

Cizí zdroje 30 489 29 587 28 824 25 873 25 498 

Rezervy 0 0 0 0 0 

Dlouhodobé závazky 23 900 24 000 22 500 19 500 17 800 

Závazky z obchodních 

vztahů 
5 070 4 231 4 179 2 402 5 619 

Krátkodobé závazky 6 589 5 587 6 324 6 373 7 698 

Závazky z obchodních 

vztahů 
5 070 4 231 4 179 2 402 5 619 

Závazky ovládající a 

řídící osoba 
23 900 24 000 22 500 19 500 17 800 

Závazky k 

zaměstnancům 
874 772 822 880 914 

PASIVA 2008 2009 2010 2011 2012 

Závazky ze sociálního 

zabezpečení a 

zdravotního pojištění 

454 388 458 489 545 

Stát – daňové závazky 

a dotace 
187 193 508 1 708 124 

Dohadné účty pasivní 2 2 27 677 369 

Jiné závazky 2 1 330 217 127 



III 

 

PŘÍLOHA Č. 2  

VZZ společnosti Stoecklin spol. s r. o. v letech 2008 – 2012 

 VZZ 2008 2009 2010 2011 2012 

Tržby za prodej 

zboží 
43 21 34 178 89 

Náklady vynaložené 

na prodané zboží 
31 16 39 142 68 

Obchodní marže 12 5 -5 36 21 

Výkony 65381 43787 70016 83879 78405 

Tržby za prodej 

vlastních výrobků a 

služeb 

64940 45019 70649 80032 79874 

Změna stavu zásob 

vlastní činnosti 
441 -1 232 -633 3 847 -1 469 

Výkonová spotřeba 44638 27872 45223 51121 48275 

Spotřeba materiálu a 

energie 
33200 20712 30551 35772 33687 

Služby 11438 7160 14672 15349 14588 

Přidaná hodnota 20755 15920 24788 32794 30151 

Osobní náklady 16423 16062 16082 18463 21406 

Mzdové náklady 11883 11131 11809 13533 15629 

Náklady na sociální 

zabezpečení a 

zdravotní pojištění 

4204 3574 3985 4591 5394 

Sociální náklady 336 257 288 339 383 

Daně a poplatky 115 135 215 141 106 

Odpisy 

dlouhodobého 

nehmotného a 

hmotného majetku 

1208 568 1912 2174 2645 



IV 

 

 

 VZZ 2008 2009 2010 2011 2012 

Tržby z prodeje 

dlouhodobého 

majetku a materiálu 

552 298 543 383 407 

Tržby z prodeje 

dlouhodobého 

majetku 

200 0 0 0 0 

Tržby z prodeje 

materiálu 
352 298 339 349 407 

Zůstatková cena 

prodaného 

dlouhodobého 

majetku a materiálu 

275 155 223 234 223 

Zůstatková cena 

prodaného 

dlouhodobého 

majetku 

0 0 0 0 0 

Prodaný materiál 275 155 215 234 223 

Ostatní provozní 

výnosy 
27 52 20 21 9 

Ostatní provozní 

náklady 
1 230 868 1 153 1 396 1 289 

Provozní výsledek 

hospodaření 
2 083 -1 518 5 766 10 790 4 898 

Výnosové úroky 0 0 0 0 0 

Nákladové úroky 919 1 277 1 210 1 339 1 104 

Ostatní finanční 

výnosy 
50 22 32 63 51 

Ostatní finanční 

náklady 
256 134 132 110 157 

Finanční výsledek 

hospodaření 
-1 125 -1 389 -1 310 -1 386 -1 210 

Daň z příjmů za 

běžnou činnost 
212 0 360 1 819 743 



V 

 

 

 VZZ 2008 2009 2010 2011 2012 

Výsledek 

hospodaření za 

běžnou činnost 

746 -2 907 4 096 7 585 2 337 

Mimořádný výsledek 

hospodaření 
0 75 0 0 0 

Výsledek 

hospodaření za 

účetní období 

746 -2 832 4 096 7 585 2 337 

Výsledek 

hospodaření před 

zdaněním 

958 -2 832 4 816 11 223 4 428 

 



VI 

 

PŘÍLOHA Č. 3 

Průvodní zpráva o výstavbě výrobní haly H4 
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XI 

 

PŘÍLOHA Č. 4  



XII 

 

Nákresy výrobní haly H4 – Nákres severního a jižního pohledu výrobní haly 

 



XIII 

 

Nákres východního pohledu výrobní haly  

 



XIV 

 

Nákres západního pohledu výrobní haly  

 



XV 

 

První řez výrobní haly 

 



XVI 

 

Druhý řez výrobní haly 

 



XVII 

 

Třetí řez výrobní haly 

 



XVIII 

 

Nákres stavebních základů výrobní haly 

 

 

 



XIX 

 

Nákres přízemí patra výrobní haly  

 

 



XX 

 

Nákres sociálního zázemí pro zaměstnance výrobní haly  

 

 

 



XXI 

 

Nákres střechy výrobní haly  

 

 


